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NOTICIA DOS OFAJ~·CHAVÀNTE (1) 

por T 

DARCY RIBEIRO · r 1 

' . 
! 

i • 

. .. 

O presente aftigo é uma simples notícia dos índios .Qfaié do Sul de 
' 

Mato Grosso; reunimos oquí informações obtidas de um pequeno grupo· de 

. ,, 

remanescentes que só no infância tiveram vida= trit:>al e poro quem ela é,' · . , 
hoje, ·apenas uma recordação. · · 

Convivemos durante quGJfro semanos, em fitls de 1948, com êste grupG;· 
compreendia 1 O pessoas de duas famílias cuios chefes eram irmãos. O 
mqis v~lho, Otávio, tinha pouco mais de 50 anos, .vivia com a mulher, um f~ho 

•• 
e uma filha, esta casada com um jovem Kaiu6 de qµem tinha um menino; o 
irmá·o mais novo, José,. também c:asodo., tinha duas filhas · e um filho. Vi~iom 
em dois ranchos à margem esquerda do ribeirão Somambaia, pouco anteS, 
de sua desembocadura no colar de baías que vai ter, por um braço, no rio 
Paraná e, por outro, no lvinhema . 

Dos aot.igos .-costumes apenas se poderiq notar, numa óQ~ervação ltgei· 
ra, os ló_bios e orelhas furados dos dois Irmãos, o gôst0 de dormit . no 
chão em covas cobertas de capim e o uso ocasional de arcos e flechas de 
primorosa execução que constituem seu orgulho e suo riqueza . ; 

. Môram, vestem, c~ltivàm a terra, criam perGe>s, galinha.s e . patos do 
mesmo modo que seus vizinhos néo·brasileiros mCJis pobres. Saem, às vezes, 
para trabalhar nas fazendas vizinhas como peões, lenheiros ou lavradores; 
assim conseguem algum dinheiro pard adquirir panos, remédios, sal, fósfo-, 
ros e oútros poucos artigos . : ·, 

Somente os dois irrnãqs e suas mulheres viveram em aldeias ofài'é, 
seus f ilhos cresceram nos fazendas que- hoje ocupam o antigo território tri~ol 
e um dêles foi criado por uma família néo·brasileira . Não obstante estas 

• 
condic;ões, ou tolv~z mesmo em virtude delas, o grupo tem um elevado sen-
timenfe de solidariedade triboi. Falam a língua ofaié, usando o português 
sõmente nas relações com estranhos e identificam-se como Ofaié, em opo
sição aos vizinhos brasileiros, paraguoi<;>s e aos Kaiu6 . Embora tão poucos 
e mergulhados no massa crescente de elementos estranhos e hostis, con· 
servam êste sentimento de .unidade triboi e, estamos certos de que, com 
o último dêles viver6 ainda um Ofaié, - sem qualquer possibilidade de 

(1) oa dados em que se buei• o presente trabalho foram. colhidoa no cuno de um 
programa de pe~quisaa da Secção de Estudos do Seriiiço de P.reteção aos fnd:ios. 
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Arco • fl.-,cha ofalé. O arco de aecçã9 aeml-clrc\J,lar. em cerne de brejaÚva, tem aa 
extremidades envol'ridas com embira de cipó lmbé: a corda é feita com übraa d• fôlha 
de palmeira bocalúna; mede 154 cms. Flecha de taquarl com emplumação tanpnclal 
de penas de cüara. pf..,aas com linha de algodão: aa pontas talhadas em cent,e de 
cilecrim da matei são Inseridas no caniço por préuio. pream com c:eml • enfaixudaa 
com emblra de clpÓ lmbé. A flecha rômbica waada para caçar pássaros tem 115 c:ma.; 
·a fmpada. para pesca e pequena caça. 124 cms.; e a lanceolada. c:li& aço. utilbada 

como arma de defesa e para caça de grande porte. mede 111:.S, cma. 
Desenho de J. Coelho - S.E. - S.P J. 
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ex~rcer os padrões de comportamento tribal, mas cheio de nostalgia pelo 
destino da tribo e de muda revolta contra os invasores que a destruir'Jm . 

Estes foram no_ssos infor:mantes_, falar·am-nos daquêles aspectos. do an· 
figa cultura que ainda recordavam e contaram as lendas aquí registradas. 
Trata-se, pois, como dissemos, de recordaçóes, de notícias de uma tribo 
que ainda em come.ços do século c.onta-.:a com um milhar de pessoas & .está 
reduzido, hoje, a êste grupo e, talvez, a uns dois outros nos mesmas con
dições . 

' ... 
O nome Ofaié ou Opaié (2) é a auto-denominação dêstes índios cha

mados Choventes pelos vizinhos néo-brasileiros· Vivem de preferência nos 
campos e não possuem ·cavalos, e.amo se dó tam.bém com· seus homôr:aimos do 
rie dos Mortes (Akuê) e dos Campos Novos de São Paulo {Otí) com os quais, 
oliós, nada mais têem em comum. 

O General Rondon teve contato com um grupo de índios Ofoié em 1903 
quando realizava o levantamento do rio Negro. Segundo nos relatou, ao des
cer oquêle rio, depois de uma curva muito fechado, deparou com um grande 
a~ampamento de caço dêstes rnclios, todos fugir:am e êle pôde obs.ervar 
detidamente os fogos em que assavam carne de veado e c:aititu; esteve, 
então, com dois dêles que, embora cheios de terror, atenderam aos seus 
insistentes chomam,entos . Dias depois, atraídos pelo bom troto e pelos 
presentes recebidos pelos qois companheiros~ úm grupo numeroso 'de ho
mens visitou o acampamento da Comissão ficando um dêles com o General 
Rondon até o término dos trabalhos no rio Negro. 

Este foi, provàvelmente, o pri·meiro contoto pacífico dos 0.foié com 
civilizados. Verificou-se, nesta ocasião, que eram êstes os índios aldéados 
entre os rios Negro e T aboco, dos quais, até então, s6 havia notícias vogas 
(3); constatando-se, aindo, que constit.uiam uma tribo indepehderite desco
nhecida até aquelÇJ época . 

As primeiras informações de valor etnológico públicadas sôbre os. 
o :faié, se devem a Gurt Nimuendojú que visitou as a.Ideias em l 909 e 19131 
São muito conhecidos, o seu vocabulário, através do qual o grupo foi clas
sificado como de língua isolada com intruSÕE1s Ge (4) e suas notas sôbre 
a mitologia dêstes índios (5). Manizer visitou o grupo do Taboco no muni
cípio de Aquidauanõ, em 1914 e publicou 'ligeiras descrições de suas densas. 

(2) E' pronunciado por êles com uma c.onsoante imprecisa. entre o f e p. 

(S) Um relato pormenorizado d êste encontro será 4ivulgado na publicaÇão n. 69-70 d o 
C.N.P.I . - «Relatórios Gérais dos Trabalhois· de Construção das Linhas -Téle
gn1fi~ do Estado de Mato Grosso, de 1900 a 1906, pelo major Cândido Jlariane. 
da Silva Rondon>. 

(!) CUrt lljimuendaj\l - cidiomas Indtgenaa del . Bil'asll> - ltf)y, lnst. Etaol. -Unlw •. 
Nac. Tuc1llllin - vol. 2 pga. 543-618 - B. Aires, 1932. 

(5) CUrt Nimuendaj\1 - cDle Sagen von der Erscbaffung und Vernichtung der Welt 
ale Q,.undlagen der Religlon der ~papoc'Ova-Guaranl» - Zelt. Et1moL vol. 46, 
pgs. 375-3~9 - Be111in, 1914 .. Trad. F. w. Lo~nier. 
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e io·s.trQm~f:lto.s m_usi'l:ai.s (6) . O Ge·Aere·t M.ak.ul r~lc;itou um en«~c>rntro q:ue 
afi'ciois soo seu ·G0m<Jndo U'terem cem um bQndo of(õJ-fe em 19'2:4 e dívuf 

~ -· . -- - ' ' ,,. :';/, . 
gou qlgumas fotografia~ âê$les lndie.s :(7). fihal.mente, Erich freupdt e~teve 
em 1 (j>4Q .n.0 tolde ofaié .de> rio Pardo, <::lif'i,ul'.gondo, de[i>ois; Gtese·nh0s e notas 
sâb~e sllas ·a.r;mQs e prcoe,esse.s de · ca~ e' p·esc:a .(SJ > 

D:acdos de s·e~unàa iiléto foram publicados p.or :v,on lhering; (9} que 
'(!)muAieotiJ pek;1 primeiro: vez o \lo.ca;boldrio eolhida pot Curt Nimuendajú;, 
por lou~qtka que, q bc:;ise cl~ .mes,mo \tocabulóriq,, procur0u estab~l~·cer: ~ 
·ctassifiÇôçáo lin'{;JU-isfi.cca âós Ofai.é, ( l'O,) ei por He11b'-ert Bafdu·s· q·µe ·es~reveu 
·uma introdução. ao fra'balh.o de Eri<!h Fre.unct:ft r.es1:niíi'nd.0 os eonheçimentôs 
que se tinha, entã.o, S'ôbre .êsies tndios: (,l l). . 

~orno ·'iifn'os, as primeiras referências p1:1blicoda~ s&-b>r~ <p-s Gfaié, 
ddta·m da seg.l:lnda dêtatf:a dêste sêcuio, nenhuma cr:ênica Q,U lilõ.pa dnte.ri'0t 
trzata dêste grup·~ que pqss:ou; até ~ntão, "pràtieamente igrroroliio. 

Segunclo, a·S' t:radi~ões or.ais: dCD.s 'morcadores .dos. Câmp.0s cla Vciéa'fia, re-
mont~m ·0 .meados d0 sécole }1ossf:l·clo os prün~iro.s choques e:ntre 'o_s .. Gr-ia-âbtes 

de godo q,ue os pevoaram e os Ofaie;- que ~les fo.ripm yielentbs, estáa" 
o teSfémunhar <li rápida e-xtinçâ'ó tfó tribo & ·OS ttr~tól'ias dõs c.h~cinas dê 
que forélm ~v.ítimé.s. Códà fazende:iro que ho~pe~b um viaja·nte- fl<P~~fuela 
r~gtão tem todo ·um rep.er~ório -de .nart:Q§Ões sôbre as luJas; dos pdi·s e 
avós que organi~av:arn verdod.eiras- €,OÇQdas ·de índios pQro de·fender seus 
repa-nhes. E Ços Ofa'ié se poâe ovvir- ·versê~s que· njo se f;)restam t~ã.Q ·bem 
pa_ra r~algor 9 heroí-sm9 dQs pi@n~ir'c>§,, mos m0st~qm a fúria_ selVGlfJém 
·cóm crue ,êles m.assacràvam e -ldeia-s in'.teirã-s, mQtãnâ'o f0aés és adultos e 
.roü~,ondo Q.S: crian.~c:ts, eintes de estab'eletere-m cad.O novo retiro cle ci:iaiá"o . 

•••• 

A regiôb .oC'Ypadcr :antig.am.ente.. pelos Of<:J.ié~ segundo Cürt Nimuendojú, 
'Íi -cQv~ ~11tre os territor,ios d:os CqiCJr,;>'Ó. e Guarqní·, q mqrgem diJeila do PQ
r:anlfl, desâe o S:ucurijú ·a'té 0 IY.inhema-Bf.ilhar'ite e p'ilrQ •Q' nQrt~ a.té 2lº" 
de latitude fl 2) . 

( 6') Henri :Qeúri'hovlteh .M'an(zer -..- «Mú'sh~a e 'in~t-rurnent~s. de m~gica ·de àlg.uinaa 
tribos indf_gena~· do_ Bt;.lUl_il 9J O~pi.uv~Q.s ;, 2, Te!e.p~s; 3.· E~~a,~,; ~ . Qaf~g~tlk:s'; 5, 
(f-q~t!l;lll-Y,; p; B~tetüd:os1)~' •~"· · li'r.J:~. Af~M~ª - vQJ. 1, '4,a ,:!las~. ~to d~ J'~n~iro, 
i1J.R4~ 

{7) Q~n~ral M,i!!n - f.Â R~_g!ão Sul de ;M_a:to &re~s.c~ - Eli:tbo~o It~s~ptivo e ' Esta• 
_flstjcp::. -· B:~t . .-1ut.ar llr-.U~)ra -· '.A)\9 X\lHI, n~ 4, · vo1: *XV'~; R(9 Cje. '1~.-. 

;neir-o; 1929. 

{:8) ·Erich Fr.e.:µnqt - tndiq;!I d~ Ma~~ qrosl!'.o - Int:ro,1i.4<;j-0 ~ ~Jpljo~.rafiª d:e H. 
Bàljius - C.(â. M'e'l:ijo~ap:ren.f~~ - s. P:~uro-.. 7,9t't. 

f9;) J!~l!JD~~ VQn _ l·~erinit - - «A :Et}inogtá,phla dó 13rasll Mel1dtonal>• EX:tnc&o cl .. Ja• 
Aetas 'd:el XVIJO Cgngre.sao Inte:nuwtonat de A~I'.lêanista•, pg. _<'JM 'e ae•,uh-•te$ -'=- B • Air:eAb, 1~.12. -- " . . .. 11'1 • ~ !.Cll .. !;t• . ~ • 

i(lO) (i?n_estml-r_ Loúk'ptka. - .. ~Ltnguas lpd'fgenâ:s do Srasil» -lt.A§M;.s,,P', - Diã. J4i:. 
184 - vol. LJ'.V - $. ~aul9, 1939 • . 

-

(,ll) J!er.b'.éJ;t Bafdus -,-:- IrJtrepüÇ~$i e m:t:Uipg~"- iA fudl~a · d·e' Mla1o Gi~iifo. õ'e~i+ldi 
Freun9,t ...- S.. Paulb,, 194!1. 

{t~) Nim~en.da:j1j. ___. ~Pie· .Sa-cen ... »· - pg. 376. 

• 

• 
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Um mapa com a localizaÇá0 dos grupos ind,igenas de Mato Grosso le .. 
vontada, em 19'13 pelo mesmo aufot (13) assinala os seguintes grupos ófoi'é: 
um à margem do Taboco; outro no· rio Vacaria, um terceiro no ribeirão 
laranjolzinho que desemboca no lvinhema, um no Somambaia e o último 
à margem direita do Pargná, entre os rios Verde e Taquarussú . 

Nêste mesmo ano, Cutt Nimuendajú, trabalhando paro o Serviço de 
Proteção aos índios, levou para o Laranjalzinho, onde se pretendeu criar 
uma reserva paro os Ofaié, os grupos de Vacaria e do Taboco, procurando 
colocó-los o solvo dos criadores de gado. Segondo cálculos dêste autor, 
to~os os grupos ofai.é perf<iJziam, entqo, 210· pe:ssoa.s. 

tste postb nunca se concretizou. Dificuld.ade. de registro daqu:elas fetr<SJs, 
encrava'das no latifundio do maior grileiro da região e a tentativa de 
localizar na mesmo reservo índios e trabalhadores nacionais, levaram a uma 
situação insustent6vel e ao abandono do posto pelos índios . Os Ofaié que 
alí p_ermâneceram sob a chefia d~ um preposto do S . P. 1 . morreram todos 
por ocasião da epidemia de 1918. 

F.;m 1924 o S .. P .1. rete>mou o problema, registrando nova reservo, à 
margem esqtJerda· do 5om.am.ba.ia, n.o mesmo local on.de os fomos encontrar 
em 1948. Segundo .p relotótio do demarcador, @enésio Pimentel Ba.rbosa, 
naquêle· ano jó não existiam índios Ofaié no Laranjolzinho. Viveriam então, 
em três grupos: um à margem direita do ribeirão Sta . Barbara, outro na 
desembocadura do rio Pardo, {trabalhando ambos com peões ou ervatei
ros para os sitiantes) e, o último, nas imediações do Porto Quinze, no rio 
Paranó ( 14). 

Criada a reserva, foram levado~ para lá os remanescentes ofaié; aí 
viveram até qwe Ramón Coimbra, delegado do S. P. 1. q'ue os acompanha.va 
desde o larartjáÍzi·nho, foi çis.sassinodo. o mando de um fazendeiro vizinho 
que exJgia o trabalho dos Índ·ios em seus ervais. · 

Dispersaram-se, então, novamente, morrendo quasi todos nos anos 
seguintes, vitimados por gripes e tuberculose, nas fazendas vizinhas . Res
tam hoje, segundo informações obtidas no região, além do grupo que visi
tamos" outros dois: um de 1 O pessoas na fazenda Água Limpa, próximo da 
estação Pena Júnior da E.F .N.B.; outro, ainda menos numeroso, na fa
zenda Esperança, ambos em águas do rio T oquarussú . 

••• • 

A mais remota recordação de Otávio se prende a uma dos chacinas 
de que sua tribo fo i vítima. Ocorreu em 1900 quando êle tinha pouco me
nos de á anos e José ainda não era nascido. ViviQm numa aldeia à margem 

• 
do ribeirão Combate (assim chamado desde então) onde foram atacados 

(~_3),. qroqµl;a da Zona pertence!lt,,e à Inspetori.a do Semço de Protec"° ao•. ·indloe. com 
de$lg.naçlo doa pbntos .~ que .8e · acham· tribos i~n"ttfg-e~u localizadas em J-peir:o 
de.. 1913. Organizado ségungo aa orden 13 do snr. Insp~tor Li· B. Horta BarbQsa, 
por Cutt Nimuendaiú - Escala 1:2.000.000 - Mapoteca da Secçlo de Estudos 
do S.P.I. · . 

(1.4) A rqúlvos da S.E . do S.P ;L 

, 

... 
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u'o madtugado por grQnde número de cavaleiros. Seus pais conseguir.om 
fqgi't:, esconde.o.do-se num pindaibal próximo~ onde ficaram todo Q diQ: 
s.oJrÇJm à torde, para ver s.e º' atacantes tinha·m ido embora, a fim de 
procurar um irmãozinho que, na precipitaçóo da fuga havia ficado paro 
traz. Mos não tinhQm esperanças, sabiam que nestes ataques matavam 
todos os adultos e roubavam as crianças. Quando chegaram no orla do 
pindaibol seu pai viu que os homen$ continuavam 16, tomou as flecha~ e 
quiz atacó-los para tomar o gurizinho que brincava em volta da caso, 
mos sua mãe não deixeu, dizendo: "Larga, ête jó est6 mesmo no meio 
do perigoso, vamos emQora, não tem mais jeitQ, vamos embpr~, sen.õo 
nossa gente nos deixa p'tâ traz''. 

O mesmo ataque nos foi relatado no fazendo Põrto Alegre 011de pas
samos uma noite, quando viajovomos paro o Samambala. Ao lado da 
coso da fazenda fica um imponente monumento da alvenaria, é o túmulo 
do fundador; ali se lê numa inscrição que êle, "seus filhos e companheiros 
foram infortunadamente trucidados pelos chavantes em 19-4-1900" . Este 
foi o motivo da expedição vingativo ao ribeirão Combate para ó qual 
se juntaram tod.os os vJzinhGs do· morto e que. até hoje é rememorada come 
a mai·S sanguinória façanha da região. Ficou célebre, então, um mulato 
gâúcho que usava espada e depo.is de matGr muitos adultos, jogava as 
crianças para cima e os apanhava espetadas no espada. Ao sair, encon
traram duas mocinhas escondidas que conduziram consigo, porque quasi 
todos queriam levó-las para criar. Mas no primeira parada amarraram 
os moças em órvores e as degolaram porque elas lhes deram a entender que 
não desejavam seguí-los. 

Para nosso informante esta é apenas a mais remota de tôdo uma série 
de recordações de lutas, tru:cidomentos e fugas. em que suo gente se Vil:I 

envE>fv.ido contra os invasores, contra os índios Guarani e Tereno e também 
contra outros .bandos do própria tribo. estes conflitos internos se acentua
ram depois que alguns grupos estabeleceram relações pacificas com cria
dores de· gado e se puzerom a seu serviço poro localizar e "amansar" os 
outros. 

Durante tôda a mocidade, nossos informantes viveram em pequenos 
bandos, sempre perseguido~, ao longo do colar de bafas em que de$oguam 
os rib'eirões Combate, Três Barras e Samombaia. Arma:vom àêdm12atnentes 
d1 beiro dos riachos, passavam alguhs dias pescando e se internavam nova
mente na mato, à menor suspeita de serem descobertos. Quando era possí
vel faziam roças no centro das matos mais distantes, limpando a terra com 
duplo cuidado para que o mato não a invadisse, lançando os sementes e 
abandonando o roçado para só voltar mêses depois, quando pudessem 
colher a produção . 

Viveram assim até que seu pai juntou-se. tQ.fTlbém oo grupo. do Laran
·jalzlnho e, mais tarde, à 'téservo do· Samombaiã· Mos ·ainda aí não tertni· 
nariam $UOS lutas, durante muito.s anos continuaram percorrendo· os matos 
·e campos, à procura dos companheiros de tribo ainda ''brabos", paro 
amõnsó-los, o que nem sempre se fazia pacíficamente. 
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A.s maiores aldeias de que Ot6vio se lempra tinham p~r·to de v,inte 
casos, dispostas em amplo círculo no meio do qual ficava um campo de 
terra batida para dansas e provas desportivas; num dos extremos dêste 
terreiro f1o,via um cocho para a chicha, cGberto por uma paliçada... As 
cosas, em forma de cúpula, eram feitos com uma armação de· varas flexí
veis fincados no chão por uma extremidade e amarradas aos pores pelo 
oytro, cobertos de Gaplm ou fôlhas de pindó, com ·uma saído para o pátio 
e outrd paro a roço . Uma estradQ larga, sempre limpa, partia d" perto 
da morada do " chefe" em direção 09 r io; do fundo da casa saía um cami
nho que ía dar na estrada da roça. 

Sôbre êste "chefe" soubemos ape·rias que usava flechas ·especiais, ·em
plumadas com penas de um gavião do campo e que era de sucessão here
ditária. Às vêzes, porém, quando o herdeiro não merecia o confiança oo 
gru.po, escolhia-se um líder ,entre OS· homens mais va·lentes e mais sóbiO'.J. 
~ste foi o easo do pai de nossos info·rmantes~ escolhido para encabeçar um 
grupo, depois da deposição do antigo chefe que se mostrara incapaz. Para 
isto r:euniG:1m-·se os chefes vizinhos, pr.ocuravam o que fracassara e lhe 
faziam ver que não· podia continuai; l'iderando· sua gente . 

Ot6vio nos falou de outro personagem importante nos grupos locais, 
o " podre" ; êste contava, rezava, dirigia os ritos de passagem e cuidava 
m{lgicamente das rC>ÇQS. Quando granavam as primeiras e~,pig.as êle man
dava limpar o chão debaixo de uma árvore alto, próximo da roça, amar
rava uma espiga num cipó e prendia num galho da árvore; cantava, então, 
dansanqo óo redor, çité que a espiga batesse no galho, levad0 pelo vento. 
Com êste exorcismo livrava a toça d<i:> ataque de pragas e seu poder seria 
tão grande que naquêle tempo não se ouvia falar de roças perdidas . 

••• 
Os Ofaié nao praticam a couvode, durante a gravidez a mãe deve 

abster-se da carne de coititú e de veado, pois, em CCJSO contrário ficaria 
1.ouco, estas. proibições se prolongam por olgu-ns mêses depo.is· d·o nascimento. 
Por ocasião do parto é assistida por mulheres enquanto o marido se afasta 
paro coça-r . Da ottvidade do pai nos primefros mêses de vida do criança, 
dependia o sua futuro dispo,sição poro o trqbalho; se ficasse em cosa seu 
filho seria certamente um _preguiçoso . 

O nome da criança erg escolhido pelo "padre" que cantava noites 
seguidas ~té " descobrí-lo"; às vêzes ocorria- uma criança crescer sem nome 
porque êle não conseguia ehcontrá-lo. Os nomes próprios eram sempre 
tomados a p6ssoros e seus portadores não podiam abater as aves cuios 
nomes receberam ( 15) . 

Muito cedC-' cada merü_ao ganhqva do pai urn por:elho de flechas par:a 
os provas que se realizavam tôdas os tardes entre os componentes dos 

(15) Esta informaçlO não é intéirament.t! continna.da pelos .nomes <}os integrante.a do 
grupo que conhecemos. Sõ'mente d.ois dêles tiilham nome$ de pâssp:ros: tJ11 (pom
bo) e Uêe (pássaro de péito vermelho); os outros er.am cbamadoa: ·Otàvio -
E-.i'í-1 (cabelo~ ; José • Ké-t'if(1ujo de terra); e,~nda, Kõn-:r6a (preta) Ti (pe
queno) : 1;x4i (d,ente) ; Etahá·hatê (piau) ; T-ugu-auU (bolinha). . 
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grupos âe idade. Ahtes da iniciação, os meninos niio podiam comer "càrnes 
fqrtes" nem tomar mel puro e de nenhum modo o mel de boró. To.movam' 
chiclia e comiam mingou e quirera de milho ou mandioca, chupando apenas . . ' . ' 
O. SUCO. 

, .. A 'iniciação se fazia reunindo todos os jovens em idade de àssumirem: 
o. $fqtu.s de adulto e· divid-indo-os em dois grupos que disputavam diversos 
prova·s com flechas e tacapes, durante vários dias . A prin€ipal consistia em· 
saítar ao mesmê tempo, vindo de lados opostos, uma paliçada levantada 
no meio do pátio da aldeia, girando ameaçadoramente as bordunas, acima 
da cQbeça. Depois destas ceri.mônias podiam ingressGJr nos grupos de 
adultos, fazer a guerra · e tomar mulheres . . . 

, As principais atividades dos jovens eram a caço, a vigilância contra 
ataques inimigos, a guerra, as disputas esportivas, as festas e a confecçãq, 
ç!as armas e das casos·. Sômente os velhos que já não podiam exercê-las 
bem, participavam dos trabalhos agrícolas com as mulheres. 

As meninas levavam vida à parte, junto das mães, ajudando nos afa
zeres Gloméstices, na coleta de frutos e roízes, no preparação da chicho e~ 
da ff.b.ra de fôlhas de palmeira bocaiuva para a fabricação de cordas para 
os arcos e de tgngas femininos. 

" ·Quando u.ma jovem tinha a primeira rneAsfruoçõo er:a recoibida a um 
ranchinho que o pai armava dentro da própria casa e ficava ali alguns dias, 
sem falar, alimentando-se apenas de água com mel. Na primeira manhó 
após o menstruação, a mãe entrava no r.anchinho, depil~va as sobrance
lhas e os cflios da moço, cortava ·seu cabelo e pintava seu corpo com uma 
tinta feita de ~rucu e mel; nas monhãs seguintes voltava para lov6-lo. Cadà 
tarde ela era visitada pelas mulheres; até então "era uma menino, não 
sabia nado". As velhas ensinavam duFante estqs tardes, tuelo que uma 
mulher preciso saber, aconselhavam-na a se.r calma, a nunca elevar muito 
a voz e a mostrar-se sempre alegre com todos, paro ter amigos; qiziam-lhe 
também como cuJdor d0 ma.rido e do.s filhos . 

Por ocasião do segunda menstruação a moça voltava ao ranchinho, já 
agora era pintada com urucú e com uma tinta negra feita de penas quei
madas e mel . Depois de três ou quatro menstruações coni os respectivas 
reclusões, que íam se ·torndndo me·nos rigorosos, ela podia casar-se. Doí 
por diante não precisava ficar em reclusão, m~s devia permanecer em casa 
onde se dedicava a trabalhos femininos. 

Quasi sempre o .ràpaz arranjava mulher em outro bando porque era 
aparentado com os moças daquêle em que fôra criado. Depois de casar-se 
passava a viver com a familia da mulher e s6 voltava à suo aldeia por 
ocasião das festas. Muitas vêzes quando dois grupos tinham rapazes e . 
moços so1teiras, combinavam trocá-los; mas· quando um bando estava muito 
fraco e não podia dispor dos rapazes sem pôr e!TI perigo sua se_gurança, 
os chefes procuravam atrair famílias com moços. Ocorria, fdmbém, embora 

• 1 

menos. frequentemente, o casamento dentro do próprio grupo· . 
A separação não era muito comum, dava-se quando o marido não se 

mostrava capaz de sustentar o mulher; entao o sogro o expulsava dizendo 
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que deixara a filha a seus cuidados, mas verificara que -era n1au caçador, 
incapaz de mantê-la, o que lhe dava direito de arranjar-lhe outro marido. 

Tempos depois o moço casava-se novamente; o antigo marido, em 
geral, continuava vivendo com o grupo até conseguir outra mulher. 

A prótica de revnirem-se os chefes de vários bandos ppra destituir 
líderes que fracassavam .por inca,pacidode ou covardia, tornando seu @Jrup,o 
vulner6vel a ataques inimigos, evidencio um alto grau de congroçdment0 
tribal a que nóo deve iter sido estranho o sistema de casamentos lnter
grupais . 

ParÇJ enterrar seu's mortos os Ofo.ié os levavam o um lugar distante, 
cavavam dois profundos buracos distanciados de um metro e os ligavam 
pelo fundo . Cobriam estg covo com lascas de madeira dura e 16 deposi
tavam o morto enrolado numa esteira, de modo que a cabeço ficasse vol
tada para o nascente . Colocavam, depois, outras achas de madeiro sôbre 
o codaver e só então a soterravam . Em seguida quebravam o moto em 
torno, voltando os galhos no sentido do sepultura até cobrf-la. Depois 
disto os- acompanhantes afastavam-se tomando cada qual um caminho di
ferente, enquanto o "padre" ficava alí contando até que distanciassem 
bastante. Todavia, se o "padre" ou qualquer pessoa do aldeia sonhdsse 
muitas vêzes com o morto, era necessário voltar à sepultura, lrmpar bem 
o moto próximo e afastar-se. cada qual por um caminho, andando m·uito 
para que a alma não os pudesse seguir novamente . 

Os parentes mais grôx:_imos do morto, sobretudo o cônjug~, pois e 
filhos, deviam ficcir por 1tbdo um mês, depois do enterramento, em reclusão 
riumQ casa onde se 1Z11J.eimaV'a, durante todo o tempo, um certo €ipó or.o
motico . Nesta ocasiào gs amigos e parentes cuidavam daquela famíNoí 
provendo-o de :água e de GJlimentos leves corno mingaus de milho ou de 
mandioca, sempre frios·; somente a carne de nhombú pedi.a ser consumii:lo 
pelos enlutados. Enquanto durrova o luto não podiam afastar-se da casa, 
senão amparados por outras pessoas e a viuva devia ser carregada por 
um parente . 

• •• 
Devemos a José a maioria dos mitos aquí reg istrados, êle é mais loquaz 

que Otávio, tem grande prazer em narrar histórias e fala um português 
mais inteligível, embora pitorescamente influido pela suo convivência com 
paraguaios. Até há pouços anos vivia com nossos informantes um velho Ofoie 
que era, provàvelmentef o último bom conhecedor da literatura orál da 
tribo; Jos.é e Ot6vio ouviram d.êle muitas vêzes os histórias que nos c;:ontar:am. 
Algumas delps são visiv~lmente incompletos como ·a lenda sôbre a r:iveilidade 
entre o sol e o tua ê º" mite da cobeça rolo11te . · 

~mborq tenh~mos ouvido suas na~roções em conversas infor:mois~ ge
ralmente à noite, registra.nclo-os na manhã segµinte, procuramos conservar 
seus maneirismos d.e lfnguagem. Apresentamo-nas aqui, nesta mesma f9rma, 

• 
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não porque lhes atribuamQs o valQr de dQcumef"ítos lingüísticos, mos por 
n.os ptirecer melhor ~ue revestf-las de uma rovpogem estranha. 

Os mitos ofalé revelam uma acentuada preócupação com as fontes 
de alimentos. As principais questões que se propõem a responder dizem 
respeito à origem das caç~ e das florestas, das plantas cultivadas, do 
fogo, do mel e às dificul~aôes de sua vida de caçadores, coletores e pe
quenos lavradores nômades. A maioria das lenda~s remonta a uma haade 
mftiCQ para explicar, otrav~s de alegorias, a vida presente e o mundo que 
os rodeiQ, lançando mão, quasi sempre, de personagens animais d.9tados 
de atri.butos· ~umanos· · 

Constituem hoje, uma das melhores fontes para. a reconstituição de 
certos aspectos da cultura ofaié. Através de seus enredos são descritas as 
antigas vestimentas femininas, os processos de pescaria com veneno e com 
flechas, a divisão do trabalho por sexo, o, regime alimentar e os padrões 
ideais de relações sexuais é de inter-relações na família . Revelam, ainda, 
as atitudes do grupo diante do sobrenatural e seus esfõrços poro explicó-lo . 

Os gêmeos Kyte-.yé Xifl'l·ba,. o sol, e Kytewe Geté, a luq, são seus per
sono9ens .centrais; o êles se. atribui a cria)ÕO .dos homens, diversas trans
formaçõe.s e um cataclismo ( 16) • Os mitos os descre.vem com as mesmas 
carac.terísticas de outras parelhas de gêmeos da mito·logia indígena ·bra
sileira; um esperto e superior - o sol, no caso; o outro ingênuo, mais 
interessado nos destinos humanos e cujas desventuras servem para realçar 
as façanhas do primeiro. Assim, num mito divulgado por NimuendojY, a 
lua é engolido por uma ema, sendo salva pelo ;sol ( 17) e noutro, as man
chas tunares são explicadas pefa.s desavenças. dos gêmeos - o sol teria 
queimado o rosto da l·ua com um pote de ógug fervente (18). 

Também· nas duas lendas· que colhem·os s.õb.re êstes personagens, êles 
são retratados como rivais, sendo que a lua procura proteger os homens, 
enquanto o sol os persegue. Uma delas (doe. l) descreve uma revolta 
dos homens contra o sol e suas tentativas para mátó-lo que resultaram na 

transformação dos homens m-aus em caças e na criação das grandes motas. 
Nimuendajú refere-se a esta mesma revolto numa versão diferente, se
gundo a qual, o sol teria castigado os Ofaié~ cercando-os com fogo, o 
que 6s tórnou mais morenqs que os outros índios (19). Na variante que 
ou,vim.os, foram os homens 1que, o conselho da lua, procur'ator'n matar o 
sol, cercando-o com fogo e, como vimos, a alegoria explico a origem dos 
caç:ss e das matas. 

Nimuendojú divulgou dois outros elementos· deste ciclo: segundo um 
dêles, o sol criou um homem e o abandonou numa cabana com arcos, 
flechas e um pote; o princípio o homem tinha filhos e os amamentovo 

(16) 1'l'imuendaj6 

(17) Ibidem. 

(18) Ibidem. 

{19) Idem, pg. 878. 

cDieo 'sagen ... • · pg. 371. 
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pelo cotovelo, mas, vendo o criador que assim o humanidade não progre

diria, fez uma mulher da madeiro mole de uma árvore (parotudo) e o ela 
coube, desd~ então, . ter os ·filhos e ama.ment6-los (20) . 9 outro refere-se 

a uma mulher que gerava de seu sangue diversos animais, espetificando 

cobras e porcos q,ue os gêmeos. míticos deviam abater à custo de grande 

trabalho; por esta razão êles não deram alimento"S a esta mulher, que, por 

fim, morreu (21 ) . 

Ei:n fodos os outros mitos ofCJié ·co.lhidos por Nimuendajú e por n6s, 
intervêm personagens animais dotados de fala e outros característicos hu

,manos, aos quais se atribui um grande número de elementos da cultura 

materiçal . Assim,, o fogo t~ria sido trazia.o aps lioroens por um .preó (22) 
que depois de uma série de peripécias, consegue tom6-lo da mãe âa onça 
(doe . IV); o formiga carregadeira traz aos homens as primeiras sementes 
.de mHho .(23); um japotí lideréJ todos ós animais poro conseguir o mel 
que até então pertencera exclusivamente aos lobos (doe . V) . Outras 
alegorias mostram que os animais guardam seg!edos que seriam preciosos 
pçiro as homens: uma lenda conta que as ·formigas dispõem de roças pro
digiosas (doe. V'I); segundo outra, os antas se alimentsm de frutas me

lhores que as conhecidas pelos homens (doe. VII); ambos os recursos 
foram postos à disposi~6o dos Ofaié e perdi.dos em virtude de diotribes 

femininas· 

A hostilidade à mulher é um dos tr9ços mais acentuad~s da literatura 

oral ofoié. Como consequência da curiosidade dos deboches qas mulheres, 

.os homens tornam-se mortais (doe. Ili) e perdem muitos bens de cultura 

(does. VI, VII, VIII e IX). Diversas lendas frisam essa atitude e uma delas 

descreve com grande riqueza de. pormenores e manifesta maldade, o lubri

·cidode de uma mulher que se tornara amante de uma anta (doe. XI) . 

Nimueridajú colheu uma lendo sôbre. o origem do morte que difere 

do que registramos aquí (doe . ILI). Em sua versão o morte surgiu quondo 

uma jaratataca, que até então fôro gente, come~ou a emanar seu fedor. 

'Nêste n\omento várias pessoas coiram mortos e p malfe.ltor trons,formou-se 

naquêle animal (24) . 

O animismó ofaié se manifesta tamb~m na lenda sôbre o dono e pro.
tetor dos caças que casfigo aos que as maltratam ou desperdiçam (doe. X). 

(20) Idem, pg. 877. 
(21) Ibidem. • • • 

(22) Ibidem. 

(23) lbidem. 

(24) Idem, pg. ª?8. 
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Mas é ainda o Nimuendajú que se deve algum conhecimento sôbre as 
,concepçées qos Ofaié e res.pei·tO do olém-túmulo: cteém que "as almas 
dos mortos vão poro um belo lugar aqui no terra, onde h6 muita caço; 
dai vagueam, sempre acompanhados de animais, e mondam coças aos 
~us protegidos e, aos desof~tos mQndam" feras ·pelos quais perecem. Fre
qüenfemente essas almas são inimigas dos vivos, porque os crianças mor
tas (os Ofaié praticav:gm o infanticfdio) lhes .contam como foram maltratadas 
na te·rra" (25). 

O mesmQ autor teve ocasião de assistir o dansas q1;1e não podiam ser 
vistas pelas mulheres, no decorrer do'S quais, ó líder religioso coniurovo 
as almas dos mortos e quando um bailarino tombava exausto se dizia 
que um.a aJma tomara o seu lugor, substituindo-:O na dansa (26). Monizer 
refere-se a dansas de homens em que o ritmo era marcado por maracós e 
que, o seu juizo, teriam caróter religioso .{27). 

Nimuendôlú, ouviu ainda, dos Ofaié, que seus antrgos xamõs sabiam 
evocar os Faí. E:stes seriam dois irmãos míticos que lhes apareciam sob 
forma h'umano, vestidos com tangos (os hom~ns Ofaié andavam sempre nús) 
e ricamente ornamentdâos, para répor:tir com êles seus odorrios de contas. 
A semelhança do nome faí com o paí dos Guarani e o referência a tangos 
masculinos, sugeriram a Nimuendajú o hipótese. de que esta lendo .se ti
vesse originado de u·ma visita histórica de pagé-s guorGJnf (28) . 

•••• 

Durante nosso permanência junto aos Ofqié assistimos a uma donso 
e grovamos olguns cantos femininos . Foram entoados pe'las mulheres 
adultas do grupo, enquanto donsavom, avançando e recuando com os mãos 
dada$, ao ritrno da litania. São cetntos sem palovr1os em que ·e efeito de 
côro é conseguido apenas pela diferença de vozes. 

No noite em que os ouvimos, elas nos disseram que oquêles eram os · 
centos dos .anlm.als nq época em que tinham formo humano e que, depoís 
de sua transformação, foram adotados pelos mulheres para contar durante 
as festas quando se bebe a chicho· 

Transcrevemos a seguir os notações musicais e a an61ise de quatro 
dêstes cantos que D. Helza Comeu teve o bondade de preparar paro 
êste 'trc::..balho. O primeiro· serio, na referida id·ode mítico, o conto do 
irara (Hé-iókô); o segundo, do bugio (Her-tôu); o terceiro, do tucano (Dié
tahéte); finalmente, o quarto é chamado "Olho de Machado" (Kitô-e-té) e 
nao tem slgnificdçõo mlti(:O. 

(25) :Q>td~m. 

(26) Ibidem. 

(27) Hanlzer, cl!lúsica ... >, pg. 310. 

(28) Núnuendajá, op. çit., pg. 378 . 

• 
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"Nos confos' de da'1SO dos 0 -faié cleporgm e_s c0m -m t;lsio!ll em,, estado f,!!e.mento-r, 
na qual 9s 111otivos musi,çai~, de peqyena e~t.ensão,, ~empr:e r~p~tíidos1 não p'~r;mitem 
§Uspeit·ar. de 1;1'1lCJ · e scola bósic"'" 

"O ~e~_enhJ? ~.elódicot na m G1ioria ç:Jos cqnt0~·,, não ultr,opas$a e int~r.vaJ~· ct"• 
,guintG ju$to, prooedend~, geralmente, por, interv:c;ilo~ de. segunda: ~ ter~~ira; sendo 
·os de: quoritq e quJ11t.a justas m dtivoqos pe la -vc:ilto re;gulor .Efo meS'mo d~senho . 
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"Isso não impede que encontremos modificações rítmicas do idéia melódica,. 
como no canto n.0 3, onde a célula o transforma-se em b e e. Nêste mesmo canto 
hó a repetição de uma segqnda maior, durante 5 compassós, com os variantes já 
-0pontada$, preparando um outro des~nho de maior relêvo, o qual mais adiante 
.(compasso 1 00, passo a se. op.-esentor em co-mbi,,ação. com o primeiro. 

"O con_to n .0 2 é o que apresenta maior extensão (uma oitava) e desenvolvi
mento . Verificamos em seu desenho a repetição frequente de combinações que 
correspondem aos acordes perfeitos: dó sustenido, mi, sol sustenido e fá, ló, dó 
s ustenido, sons que, combinados, darão aparecimento a outros acordes pertencen
tes ao tom de si maior. 

"Se respeitonnos a ordem dos inter'V'.olos no "."Ovimento n1elódioo, fàc.ilme,nte 
encontraremas uma o'utrd escola - mí, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, 
sí, dó sustenido, ré sustenido e mí - que é exatamente um dos modos eclesiásticos 
ou lídio. 

"Mos, sob o ponto de visto tonal nada é possível adiantar tendo como basP 
tão parcos elementos. 

"O cue. d~sde logo, pademos afi'rmar é que cantam dentro de intervalo~ 
maiores, menore·s oa justas, perfeitamente a*;inod;<:>'S, hão sendo encontradas, pelo 
n}enos nos quatro contos estudados, alturas imprecisos, oscilantes entre sons 
l~ites do semitom. 

"Todos os côros são sem palavras, apenas opoiando·se num jogo de vogais e 
sílabas. 

"Sendo a língua ofoié g.t.iturol e áspero, não foi sem sqrpresa que observamos 
que as vôgo1s e as sílobas, embora destacados, na maior parte das 'vê'ZE!S, são 
-emitidas brandamente, permitindo assim um som ml,fsicol aptecióvel . 

"Contando os sons, separados ou ligados, são obtido,s efeitos sonoros dife
rentes que vêm atenuar a pobreza do idéio musical . 

"Também como repouso e preparação à volto do motivo único, encontramos 
a parada sôbre o som mais ogúdo do desenhe, sob vórias formos: isolado, bordada 
por gr6u sup.erior ou inferi·or (P), precedidQ por appoggiattJrc:;J superior ou inferior CO). 

"O rítmo sendo para dànç_d é uniformE!, não oferecendo interêsse especial. 
"O conto é em uníssono e os diferenças de altura que podem ser notados, não 

passam de desajuste de vozes entre os coristas e nunca segunda voz. 
"Sendo um grupo em processo rápido de completa extinção e do qual 

já não é possível obter documentos mais expressivos, somente podemos apontar 
como porte dos possíveis cofoctertsticos:' cantó constituldo po·r tt:ima curto, SE!JTip,re 
repetido, sem conduzir claramente à c.onalusGio, de car6te.r v"iv,Q, opesor do movi
mento descendente preponderar; ausência âe intervalos dissonantes ou de sons 
imprecisos" . 

1 - Quando os Ofoié se transformaram em animais 

~ste sei andava sempre de intriga com ês-te lua, tudo era ge~~e naquele tempo. 
O sol sabia tuâo, era mesmo sabido, não tíhna coiso que atrapalhasse, sabia fazer 
tudo que ql.}erlâ . 

~ste sol era o chefe dos homens, mos era bem ruim, não prestava mesmo; 
êste lua não, já era do lodo dos homens, ajudava êles contra o sol. 

Não tinha caço nenhuma, não tinha nada no mato, os homens corriam aquêle 
mato todo e não achdvom nC!lâo. N.ão tinha recurso, teva tvdo bem ruim pró êles. 
·~te sol chamàva os homens pró cqçar no mato, levàva 'todos, mos era só prá fa:z:er 
malvadeza com oquêles coitados . ~les cançavam de correr o moto e nõo achavam 
um nado que comer, voltavam feito loucos de brabos . 

~les queriam matar êste sol, a lua tova do lodo dos patriciado; mos ninguém 
podia com o sol, êle sabia tudo. Quando os homens iam pro mato, arrodeavam 
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o chefe dêles e tomo flecho nos olhos, no boco, no corpo todo, o sol c:oía morto,. 
só falava as~im.: 

-Coitado de mim, agora jó morri mesmo . 
Mas er9 só aquêle pouquinho, quando os hom~ns· voltovam pró coso. . . que 

tempe que êle j6 estava 16 deitado no rêde, bem dormindo . 'No outro dia tornava 
a levar aquêles patrícios pró coçar. 

Aí êste lua ensinou os patriciado a fazer rodo de fogo pró motor o sol. 
Os homens chegaram no matei sêco, orr:odearam o seJ e tocaram 
fogo no mato. 6ste sol já tovo perdido, todo arrodeodo de fogo. Mas êle 
arranjou um jeito de aparecer uma logôo olí no meio e. entrou dentro d' água . 
Chegou 16 no toldo bem antes dos homens~ Aquel,gs ve.lho.sv estavam chor.ando: 

- Coitado de meu filho, olha êste fogão que estó ai no moto, jó está' tudo 
morto; estão morrendo queimados . 

- Que nodo, vó; êles estão muito bem, OGt.J.êle fog~ é do mequem, estão 
moqueondo veado, mataram muito veado, espero que você vai ver chegar gente 
carregada de churrasco . 

Os homens voltqram, êste sol tPva lá, que te,mpo que êle j6 tinha chegado. 
Ficaram brabos, mas ninguém podia mesmo com êste sof. 

~ste sol andava querendo fazer os homens virarem bicho, 
falava assim: 

- Coitados, largo êles, pró que virar bicho? 

êste lua não queria, 

- Que nada, irmão, é só os mais ruins~ vou levar e fazer. tudo virar bicho . 

~ste sol cl1C1Jmou os pqtriciada, falou que íom_ num mato que tavo cheio d.Et 
fruta boa. ~lés estavam morrendo de fome e foram atrás dêste sol. 

O sol primeiro achou uma jaboticobeira e mandou aquela patriciado subir 
pr6 chupar fruto; êJes subiram e chuparorlJ, chupqro.m. Mas não deu prá matar a 
fome. 

- Ainda nõo chego, vamos adiante, lá tem fruta. muito mais melhor , 
Acharam outro joboticobeiro bem carregado, os homens s4bfram pró ch.upar jabo
ticat)~, estavC!lm lá e·m cimo e êste sol tavo no chão . Af êle pegou um pau e co
meçou a balançar debaixo do jaboticobeiro como umQ ventania , os homens 
balançavam quasi caindo ló de cima, gritavam, mas não tinha jeito, o sol não 
parava. Ar êles pegaram "mo cordi,n,has ~ uns ~ómeçorom o amarrar os outros 
lá nos galhos pró não cair . tste sol foi fez uma coisa e cada patrício virou um 
bicho . O que virou anta era muito pesado, caíu e saíu correndo, os outros que 
caíam iam virando êste quafí, essd cotia . . • O sol falava: 

- Agora ocê é cotio; oquêle virava cotio . 
- Agora ocê é quatí; aquêle virava quotí . 
Os que coiram no chão viraram bicho, os que ficaram em cima yiroram 

macaco e para escapar pularam nas outros árvores . O último virou êste bugio e 
gritou de lá pro sol: 

- Ocê me paga, desgraçado, corno, ocê me pago. Ocê fez ·nós vircir bicho, 
mds também ocê vai ver _ 

O bugio começou aí a puxar os paus, fez crescer um exagero . Aí ficaram 
estas 'perobas, êstes cedros altos dêste jeito. E pegou qs g<!llhos dos paus e 
trançou tudo em cima, fechou o mdto todo . Antes era tudo baixinho :e lfmpo, 
o bugio estragou tudo . 

Aí o sol chamou os homens paro coçar outra vez, levou êle e disse: 
- O' meus filhos, agora podem coçar, tem muita carne aí nêste moto . 
Os homens estavam com medo, o mato tinha c rescido demais, tovo fechodG>. 

Mas tinha e.aço, era bando de macaco que não ocobova mais, putando nos paus, 
·tudo que era l:>icho tovo· dlJ. 

! 
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O sol negoceovo o mocac9, chegava perto e flechava pró ensinar .os homens o 
coçar . 

Agora tinha bostante caça ali. 

11 - A rivalidade entr~ o Sol e a Lua . 

Noquêle tempo êste sol e 'êste lua também era gente que nem nos . Andavam 
aí os dois irmãos, mos td'V'.om brigando tôdo hora, porque êste lua era muito 
teiri"loso. tste sol sa·ra poro caçar e corria aquele mato atrás ·de bichp, quando 
voltava carregado de coç,a, ês'te lua já queria Ir também para caçar mais cJo Que 
êle . t;ste sol fbla.vo~ 

- Ooê nã·a foz isto, um d'ia dind~ orrcnjd uma porcaria pró nós. Oéê n&o 
sabe nddo, tem muító perigo aí, um c.iio ocê ainda morre . 

- Que nada, ocê não coço? Ocê não corre êstes motos? Eu também possQ, tá 
pensando que eu sou mais lerdo que ocê. Espera que já vai ver. 

Um dia êste sol .saíu, foi.ou que ío no boio comprar umas flechas, não deixou 
êste lua sair com êle. 

- Eu quero ir solito, ocê fita aí, eu já volto com bastante flecha . 
Os patriciado tovo tudo pescando no baía. Nós pescamos com êste cip6 

joguotimb6, cada um leva d_ois. moços, no boio a gente macete e joga dentro 
d 'óguo, logo o peixe plancheio, o baía fico coalhada . Aí o gente arrodeia pró ir 
pegando e o juntando os peix~s. Quando só fico tonto, o gente tem que flechar. 

~ste sol foi lá arranjar uma flechas. Virou um dourado bem grande e ficou 
dentro d 'ógua, mos antes de mergulhar arrumou muito casca dêste angico, perobo, 
tudo casco grossa e poz em "cima do corpo, só deixou o dourado oparece~do por 
f6ra . lo ló aquêle dourado pró perto da patric iado e nadava perto dêles, virando 
aquêle rabão foro d 'água . Os patrícios tocavam flecha nêle, aí êste sol nadava 
ligeiro, ía ló onde êle tavc:i jl:lfitc:indo, as flechas e guardava aquelas. Ficou até de 
tarde, OS patriciado estavam làU.COS atrÓ.S daquêle dóurodo, jogavam OS fleGhQS 
veem entrar no dourado e saíam atr.ós .com canôa; que nada de dourado~ oinguém 
pegava. Qt:Jondo· nãa 't inhc:ím mais fleGhasc1 começaram a jog~r os arcos- come 
lanço em cim.a daquele . dourado . ~í ê·ste sol foi s ' imboro, corregand9 aquela. 
porção delas. Quando o irmão viu já ficou com vontade de ir ganhar flec;ha e arco. 

- Eu vou lá, ocê vai ver quanta flecha eu vou trazer . 

- Não vai, meu irmão, ocê não sobe de nada, êles pegam ocê lá . Tem. 
muito perigo, pró que ir 16 fica ai . 

- Que nada, ocê não foi? Tá pensando que eu sou mais besta que ocê? 

- Cuidado, meu irmâo, ocê ainda vai morrer lá . 

- Que nada! 

~ste lua soíu pró baía, mos não era sabido que nem o sol . Virou um dourodo
mos s.6 pôs casca mole, casco fino, por c imo do corpo, pôs êste jaracatió. 

Aí êste lua sumiu, não volt9vo mais, passou tempo . ~ste sol virou uma abelha 
mangava e foi procurar o irmão . Chegou no toldo do patriciado e ficou rodeando, 
voou em c ima de tudo que era osso de peixe, soprava a poeira dêles, batendo os, 
asas e olhando, foi em tudo que era coso, juntando os ossinhos do peixe que ·era 
o irmão dêle . 

(Como é que êle fez voltar ê.ste Jua, Qtóvio?· Estou esquecido) . 

.1 n - ta.mo s~rgitil q morte 

Tem sempre um que atrapalho fudo; só vem estragar o que é bom, de.ixo o 
que nao presta pros outros. Tem uma ' história, nem tem mais tempo de tão onligo. 
Ef do tempo que nem era pró ter morte mesmo. 
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Os homens andavam por aí, correndo êstes motos sem parada . Nequêle 
tempo esta sucu.rrí era bem feio mesmo; um dia r;>ediu à meninado paro ·enfeitar" o 
corpo dela. Os meninos subiram brincando fa~endo êstes enfeites que ela tem 
até hoje. Aí quando todos estavam em cimo dela, o cobro foi com êles pró 
lagoa . Levou tôdo aquela gurizeda lá . prá dentro. Mas dentr.o da lagoa tinha 
um movimento bonito, tirifuo de tudo ló: caminhe limpo, moto, caso. Aquela gu
ritada ficou brincgndo bem alegre . 

Mos os pais procuraram o meninoda ·em todo lugar. Não sabiam o que era 
morte, estovqm tristes, um olhava pro out1ro e perguntava assim: 

- Onde que esta sucurí levou no~so criançada? 

Ninguém sabia. Tinha n)Qrrido aquela eri.onçada, mas tavo bem alegre, 
brincando no fundo da lagoa. Ero ali bem junto daquele toldo, mas ninguém sabia 
onde . 

Os pais já ficaram feito loucos, saíam andando por êstes matos procurando· os 
dêles, gtiiavom chamando os meninos. Não paravam de andor, campeondo os 
filhos . Só paravam para pedir o deus, pediam muito, queriam era ver os filhos 

dêles, de certo os coitadinhos tovam sofrendo fome e frio, nestes matos cheio de 
bicho brabe. Pecdiam a cte.us pór;d v.er os filhos que tinhGm morrido, mas êles nõ0 

sdbiam que estava'r'n todos mortos. 

Andando, andando, um homem deu num lugar de uma lagoa seco, ai 
começou o ouvi.t a gritaria de uma meninada brinco.nde . Aquele coitado do 
homem1 corria de um lodo pro outro, procurando o lugar, de certo eram os meninos 
que estavam escondendo dêle olí. Quando êle ía pró um lodo pensando que era 
iá, o gritaria saía do outro lado, o ho"1em corria feito lo.uco . 

Ai deus apareceu pró êle ncguêle lugar. Cdnversaram lá.' 

- Suo meninodo tá boa, tá so brincando, 16 tem de tudo. ~les tão bem, 
oeê pode ir ver mos AÕO tem que levar mulher alguma não, só homens é .que podem 
ir ver a criançaefa. que morreu. Ocê cavoco êste borro seco aí e já vê a criançada, 
tó tudo aí mesmo. 

O homemzinho já foi covocondo, tirou uma lasco daquelq lama- S'eca e j6 
viu 16 dentro aquela bónitezo, ·todo conver:sando, brincar.ido, tudo alegre. Quando 
os meninas viram aquêle homem, já foram orrodeondo . Logo êle achou a guriz-ado 
dêle, perguntava tudo, êles achavam tudo bom . Aí foi chegando mais meninoda, 
chegava e já perguntava . 

O' homem, ocê num cunhece meu :pai, nõo? Vai '-homar êle, coitodo; fala 
que eu tou bem, monda êle aqui prá buscar nós. 

O homem conhecia õs pais doquet'a meninado tôda-~ disse que jó ia chamar. 
Aí os gurís dêle mesmo falaram assim: 

- Mas fala pró minha mãe que elo tem que e~perar la mesmo, mulhefl 
não pode chegar aqui não. E' só os hometts . Nosso pai tem que carregar nós pró 

casa, lá é que vamos ver nossa mãe. Elas que esperem mesmo é lá. 

Assim fez o homem, saiu logo pró avisar os outros. O toldo dêles tavo por 
alí mesmo . Quar:ldo o homem chegou, a notícia correu logo: - que era pró todqs 
os homens soirem de modrugadinha no outro dia, prá trazer a criançada que tinha 
morrido . Mos as mulheres não podiam ir çom êles; era pró esperar olí m~smo . 

No outro dia saíram, estavom todos alegres, íom êorrendo, largando flechas 
de pelota por alí e correndo atrás -poro olconçat; Jom depressa. Foram caminhando 
e o sol foi esquentando . Era aquela alegria no meio aos homens. N~ssa hora 
êles escutaram uma risada de mulher, pararam poro ossuntar bem. N.~o tin.t,a 
mulher no meio dêles, olharam uns nos outros, aí êles viram uma mulher olí . Ela 

tinha feito uma coisa de homem com cera e pendurado lá no meio das pernas dela. 
Mgs o caJor do s9I tinha derretido aquela coiso, os homens falaram pr' aQL!ela mu-

• 
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- Ôro, ocês podem ver nossos filhos, porque é que mulher não p0de? Eu que·ro 
é ver logo minha gurizoda, vou 16 também . 

AS foram Gôm aquela mulber no meio dêles. Quando foram chegando i:io 
lugar, a coiso que o mulher tinha pendurado jó estava tôda derretida, elo deu 
uma rizodo e foi oquêle estouro, aqyelo homenzada tôda virou urubú e saíu cor
rencfo. 

Agora ainda é assim, quem morreu, morreu mesmo, acabou, que ninguém não .. . ve: moas. 

IV - A origem do fogo 

Tinha uma velha, mãe do onça~ elo era a dona do fogo. Todos os bichos 
queriam o fogo e juntaram poro tomar o tição da velha O mundo ero f rip e 
ninguém tinha fogo. P chef.e dos bichos, entõo, mandou o tatu tomar o fogo 
do velho. Ele foi, quando chegou, disse O$sim: 

- O' vovó, estou com frio, deixo eu esquentar um pouco aí no fogo . 

- Como não, meu nêt.o, pode ·chegar, deita por aí como quizer . O t·otu 
deitou . Depois êle começou o coçar a velho poro ela dormir, fez cócegas no 
sov.aco dela e lpgo viu que o corpo da v,elha estava mole, já tinha dormido . Aí 
o tatu pegou o tição de fogo e soíu correndo . A velha acordou e assebiou oito 
poro seu filho que era o onça . Aquela onça pegou o rostro do tatu e saiu cor
rendo atroz, logo pegou e tomou o tiçõo. 

Então o chefe dos bichos mandou a cotia . Ela chegou e disse assim: 

- O' minha vó, deixo eu esqu.entor um pouco no seu fo.go, por ar tá muito 
frio. 

- Como não, me.u neto. Pode entrar, até dormir aí se quizer . 

A cotia· entrou e s.en'tou perto do fogo . Mas aquela velha, lo.gQ pediu 
para o cotia fazer c6cegas nela. A cotía começou o fazer cócegas e logo o velha 
roo~ou, ,já estava doTmindo . A cotio pegou o tiçéo, soíu correndo; aquela 
velha acordou êfeÚ um assobio oito ·e a onça já sabia o que" era, nem farejeu, 
era um cominho só e ela foi esperar a cot-ia lá adiante. Pegou a cotio e tomou . 
o fogo delC:J . 

Esta histórl• é muito cemprido, foi 16 ro1.1bar o fogo tudo que ero bicho; 
foi anta, macaco, bugio, tudo. MQs ninguém podia com a onça . Engraçado, 
quem pegO\.f o f:ogo foi um bichinho atôa, ning1;1ém importa com êle . Foi êste 
pre6 . :ltle falou: "agora eu j6 vou trazer êste fobo" e foi, quando chegou lá êle 
disse: 

- Bom di·o vó, como vai por aquí, eu j6 vim ptó levar êste fogo . E foi 
pegando o tição e amarrando no pescoço, o velho disse: 

- Que nada preá, meu filho é muito brabe, êle pega você logo . Larga o 
tiçãb aí. Mas o preó foi seindb, só disse: 

- Até a volta, vó, eu j6 vou. A onça já estava acostumado o pegar os 
biç:hos e ~uando ouví u o assobio foi esperar na batido . Ma5 o preá deu uma 
volto, passou por traz da onça e fai cortando êste moto aí . A or:iço viu que o 
pre,á não passava e foi farejar o rostro poro seg\lir. Andou muitos dias atrás do 
pr:eá,. mas nunca ocnovo, quando chegou no lu.gar de pouso do _b,ichinho, êle 
já estava \onge~ o cinzo j6 estava trio, quem sabe quantos dias êle jó tinho 
passado olí . A _onça continuou procurando. Af elo alcançou o barranco de um 
rio ,grande que fica pró 16 (Este); acho que é êste Paraná e viu a fumaça do 
tigão; o preá já ío atravessando pelo méiõ do rio . A onça ·pulou n'água e foi 
nCldando; quando o pr~ chegou na barranco viu a onça, aí parou e disse: 

- T 6 bom, agara r1ós \'amo5 conversor mesmo . A •Onça foi $Oindo e res
pondeu: 

• 
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- Pois é, meu filho, ocê fez uma besteira. Foi 16 tirar o fogo da velha . 
Pró que? ·Agora temos de conversar meSfT\O. 

Isto o tição tava ali no chão queimando, fícondo mais leviano para carregar- . 

- Pois é, meu tio, agora vamos gostar um pouco nossa sabedoria. Agora 
que você não tem mq_is êste fogo, vai precisar de um jeito. 

Mas ê$te preó também já andou' errado, atrapalhou todas as coisas e 
nos prejudicou até hoje . Já arranjou besteiro para folar Q>m ci onça . Disse: 

- Oaê não tem mais fogo, mas não precisa d~le. Agora ocê j6 pode 
começar a tomar sangue crú mesmo, é até muito mais melhor. Refresco o corpo 
e é bom pró tomar. 

Conversaram muito, ai a onça falou: 

- Pois está be·m, ocê já me ensinou como é Que toma sangue e eu quero 
experimentar, quero ver se é bom me~mo" Tou com o corPQ Qúente e quero 
ver se refresco . Já vou tomar seu sangue. 

- Não meu tio,. e~per:a aí. Fui eu que ensinei isto, não é para tomar meu 
sangue, ainda não. E' focil . Aí tudo tá cheio de gente . Ocê fico espreitando na 
batid.Q e pega um focil . 

~ste pre6 era bem atrapalhado, viu o que êle foi arranjar pró nós.? Agorca 
estame:>s peraondo com onça, não precisava disto. 

A onça queria mesmo eieperimentor o sangue dêle . Preó j.á estava bem 
apertado. Elo pulou agarrou o focinho dêle com o unho~ "Já viu focinho d€ 
preá como é? Pois foi o unha de onça que encurtou . 

A onça ensrnou tudo pr'aquêle preá . 

- Agora ocê já tem fogo, tudo fica ma.is melhor . Ocê pega uma caça, 
não tem que perder elo. Se ocê está apurado é só moqueor: é só fazer um 
braseiro, armar um pau .por cimo e pôr a carne ali, fiea muito mais melhor. 
Se ·ocê tem muito tempo, então osso elo: foz um buraco no chão, oscsende bost-onte 
fogo ali e põe a carne dentro . Topa elo com palha de piné:fó mesmo, põe ter:ra por 
cima e umas brazos por cima do terra . Já tem carne boa, assado . 

Ensinou tudo at~ fazer fogo . quando acabasse o tiçqo. e 

- E' só pegar um p.ouz.inho bem seco e esfregar com a mão, em cima de 
outro pau, ·esfrega biostcinte que séli fogo. Pega êstes cachps bem secos de 
pindo, põe no pilão esfrega um pau seco nêles, dó fogo ligeiro. 

O preá aí soíu pró êste mundo, tocando fogo em tudo que era mato e 
campo seco . O pai do preó teva em cima ele um espigão e logo o fogo chegou 
ló. Ficaram todos alegres fazendo festé para o preó . A gente ando aí n~êste 
mato e vê cada queimada veJba que não t~m nem tempo, cada P.au ~uei~odo 
que jó está podre; é daquêle preó . 

v· - À origem· do mel 

Um tempo não tinha mel, só êste lobo ~ que era dono do ·mel . Todo dia 
os filhotes dêle amanhecia"' com o peito todo lombusado de mel, mas êle nã.o 
davo pró' ninguém provar. Todo bieho ·ía ló pedir e nodo . A criançada pedia 
e o lobo dava êste oroticum, dizendo que era o mel que êle tinha . 

Um dia aquêle jabotí pequeno disse que ia otr6s daquêle mel e que ía 
.trazer paro todos . Aí reforçou bem oquêle osso da barriga dêle e foi . Entroy na. 
'foca do lobo e foi dizendo: 

- ·Eu já ·vim experimentar ê.ste mel que ocês têm aí. 
O lobo respondeu: 

,,__ Que mel nada, nós não temos mel nenhum, onde é que ocê ouviu folar 
isto. 
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- Oro, iá no meu lado todo mundo sobe que aqui tem mel e eu quero 
provar dêle . 

- Pois tem mesmo, deita aí debaixo desta porunga e chupo o mel que 
ocê quizer. O jabotí deitou de ~arriga pró cima e começou a chupar o mel da 
porunga, Quando o lobo viu êle assim, chamou os filhos e mondou trazer lenha. 

- Agora nós vamos comer êste bichinho aí, e logo. 
Tocaram fogo, tocaram fogo, mas nada, o bichinho só t6 chupando mel . O 

lobo já estava mal, tocava fogo e o jobotí só chupando mel . 

Quando o porunga roncou não tinha mais ·mel, o cágado tinha chupado todo. 
Aí êle virou, espalhou· as· l:>.raáas por olí tlJdo e disse: 

- Bom~ ogara que eu já pr,êv.ei~ ocês ·tem que dor o mel pró nos . 
O lobo saí.u fugindo.. A 6ichoroda tôdo,, junto com oquêle jqbot{, :soíu 

atrás. Q jobotí er:a o chefe dêles. O lo'bo foi parar pem no meio de .um sapez:al. 
Aí o pteá fez rodo com os bichos e tocou fogo. O fogo foi apertando, apertando, 
o jabotí não tirava os olhos de lá. Logo os bichos falaram: 

- Oro, não tem lobo nenhum, o que saíu foi uma perdiz. 

O jabotí sabia que era o lobo que tinha virado perdiz e não tirou os olhos 
dela paro ver onde ío pousar. Os bichos todos já t inham perdido o rumo dela, 
menos oquêle jobotí, êle estovo vendo ela voar longe e disse: 

- Vamos, não está longe, está assentada naquele pau olf . Foram andando, 
levaram muitos dias, os bichos diziam que já tinham perdido o rumo da s;>erdiz, 
era melhor largar daquilo e trator de arranjar outro recurso por afí. 

Qual nada, o jobotí sabia onde ela estava parada, quando foram chegando a 
perdlz viu e voou, mos, voou muito mesmo. O jabotí só pediujpara um bicho màior 
suspender êle no cabeço e foi olhando . Viu a perdiz virar abelha e sumlr longe. 
Aí pegou uma estaco e finc:eu no chão paro marcar o rumo. Chamou a bicharada 
,para ir qtr6s . Foram anqondo, anc;fando . A bicharada tavo desacorçoado . ~in
guém acreditava que í·a achar nad9 . 

- Já perd~mos o r:umo, ·é melhor v~ltar pró traz ou fjc;;qf q(l~J m~sm9. Quem 
sabe ló para ende f ói . 

- Que nodo, nos s0 andamos três meses, já estamos bem pért.o do méio 
<lo cominho. Olho lá onde e-stó o estaca, o rumo é êste mesmo . 

Olhava para traz e mostrava o pindó lá marcando o rumo . A:quêle páu 
.que êle fincou tinha virado um plndó. 

Andaram, andaram, aí um dia o cágado d isse: 
- Bueno . Podemos pousaT aqui . Hoje não dó mais poro chegar . Mos 

<1manhã olí pro meio dia nós estamos 16 . 

No outro dia chegaram . Mos bem na frente do caso das abelhas estava 
um maribondo de cupim dêstes que não deixam ninguém chegar perto . Tudo 
que é passarinho fôi experimentar, mas quando um ia chegando os cupins 
atacavam, largavam aquela água dêles e o bicho caía tonto, pró morrer. Quando 
foram todos os bichos, êste pico-pau {beijo-flôr?) bem pequeno, êste menorzinho 
·dêles, virou e disse: 

- ó meu pai, eu j,6. vo~ ló tirw êste mel prá nós. 

Aquêle bichinho é bem ligeiro, êle foi voando, chegou começou a fazer 
:roda que ner:n disco d~stes v,if:rolo em cimo do cupim, os moribondos não aJcOR"" 
'çavarn êle pró ferrar. Tirou !;>em o mel que qu iz. O jçzbC!>.tf QI folo.u bem ~le-gre. 

- Pois bem, meu fill:'iCi>., agora já temos mel, é pouco, se f'or comeF.1 agora: 
.acabo tudo e acabou . 

O jaboti foi pegar o mel ·e_ dar ·uma· muda pato cada um fazer urrro cosa 
lS)Or ali e plantar . Quando tivesse bostante êles voltariam . 

\ 

• 
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fQi ~"imbor:a aquelà Bicnarada. Rss s_pClo ~ui'ta :tempo1 eomeÇ.oram a per
.guntsr dOs roç.~s <itÚe tinham plqntado pero dor mef . Pedrrom estb mCJ_rit..ac:z~ p~ra 
ir ·1~, olhar pró eles se jg tinh~ boston'te. Meritçioo fai, ·mo5' nõe> eguefiitoq· o calor, .. 
vGtt<:>u -e disse: · · 

- Que naaa, Cijl.le nada, O ç·alor é demgis, ia te:m sêoo bFOYQ, na.o .(:feu 
pró eu chegar lá . 

Dep,oi$1. '*';dirarn ~e popd.g.~io pr,ó vf!r, '!T'OS- ·ê:te lll)go' at.hô:v üm ·pe. de m·i:Jrigal;>a; 
e fie.ou por oti m.esm~ p'1'1·rddQ,,. Quq!'lâo veltou dis$e qu~ ó c11JJ<lr era muito e hliio, 
tínt:io de'i~ado ·êle cliegõr De:p0i1s foi esêfo orãrQ'. .ctz:u1,. ma's ela ochc:>u· uma mata 
bem. bon ita e · fic::o11.1 ló ll\esmo, vorteu e diss.e tamb-ãm quê esta,,.,a quente dernêis. 
p~oq~el·o viagem • 

A.f foi o pêriqu'ifinho; éste peqtienc:s< voêu bem alto !'>Oro cima, qµasi çhegel:I• 
rio céu, aí voôu CJireito _pa·ra onde· esf e\t.o o.quelas roças . E:h~gourr olho"' bem e· 
y,o(to.u . 

Tem muito mel . As Foças deram ~emaís- . 

Aí o .~,hef~ foi, ver s~ era rrte:smo. Chegou 16 e olhoq d$' casa~ ...,uit:os 
f.ínhcun comidõ o mel qu~ gqn:l101.om· ~·Gr:Q- p1Ci.ntar-~ ~st.es n·ão tJnham nad.e:t. Ou.tro·s., 
tinham ba'stanté, rrtds egterrq-da. no chão b:e.m· rclzíh~o,, éra f,acil de f.il"ar. 

- Isto .~di o~abar é ICfgo e fic-õmos >Sértt mel nenhum . Aí ê.le p.eg.ou Qs. 
abe.lhas 1'· lar.g·ou nQ ·mate. 'V:ól,fou pró diz:er pra s outros: 

- Nõo tem qu asi mel, é um nada, !OCob.a logo..; e·$pero "m pouco e vai: 
dat mais mel pr.é todos . " · 

Passou tempo, passou tempa., aL um dia a che.fé eham9 u todos e d isse·: 

- Agpro oçê~ r~ podemi peget: se~s - mQchadinho_s . e melar,. o mato e.st_á, 
cHek~, tem. d'e ,t_ud~ êste ·mel bor.á {s-eró ·g~e· êle ~ó_ dá p·or aqui er:n nosso lelirq) ,~ 
mandaguqrí., jotí, A')a n.<:fos-sa id, ccga-fog-0, t-ú."º· Vati:.ês vqe ancki'nd~ se .não ~uer· 
~m ·mel,. ond~ ;mai'S' e ~ncon~,rq LH'flr Ji>,áu, jÓ te.fi"\ ()1;1tro .. PQcfe ti'h:u~ guan_t'o guiz_l'r 
qu~ há.e acaba, •mas tira "sé> o que f.êr ocu-p<Jr pode levar p0r:o'n'go, <tudo q~ é, 

torecq. O qw~ nõ:e fôr oeup~r dei~~:· ló . mesmo" taj:>(ij tií.~m o bt:1rae:Q' e. deixt1> 
guo.rdad.o ·P,ara p~gat 0 11.1.t.:r,p · .cii'a . 

Até hólê nós tem.as b.astã'nte mel, é pe.:r Isto . guondo .a gente vai roçor, 
a cho· ê.les. Num: pau e borá1 n\loutr:o é mah.doguarí,, noutro :é jo'ff ~ to.das. 

"[em sempre, um que ésl rago tuélô, .a v.ido serio bem 'f6cil se nõo viess~ 
al,gum qproAtor ci'tràp:olhada. Tem o. coso do formiga t obiéÇLici:l'o. Umd m.oça Ul'tt• 
dia foi andand'o, proc1:.1rondo al\lium recu·rse J:!>Or:o levar pr'6 casa. Che,goti num• 
lug.ar e viu uma formi,g.a destas cabeçudos: " 

" . 
- Q~e t.á :foz~m;çfo ~r~ rno.çti? 
- To-u pro'êul"andó um recurso pére vl~er. 

-- Enté.o ·vem oqu'í comí_go .. 

E ~ 'formiga cab~§uda levou a moçp p.rÔ' dentr:o dQ form,j,g,ueirQ . Nqguâfe: 
tempo tudo que é 'b iche ero como gente mesf11o . A ,mo:ça foi entrsndo e, 'liu 
oquefo bonit~za. to 'dentro era como um caminhç bem1 Hmpe'. Foi onde"'"º 
cem a formiga, cabeçudo, elo íq mo~~tondo pr;Ó rqoço as r-O§!JS" tir.lh~ ft.!,c{O q~e; 
ers plaAtoçã,o, d~ste .milhe sabor.ó ~axo c.heie. A f'ormigci cdbeç~ê'o l')'l'O~'troM : 

- Olbo~ de~te, lod'p· ·de 1 c;ti é o h')irjha ro.ça, do lado de. 16 ·d~:. e.str.gôo é o . 
toçq de meu pqi . -

~ mo,çd fO.i ·olhando c:lquilo· tudo, passeando com a 'fo-rmif,lo . cabeçudo-. .0$ 
PÚ" de. m.ilbe êf'Gm baixililhOs, nem tinham • f olhas;, é t G §Ó ~quelC:J espi111on·a de 
sabor.o. 

-

. . 

' 
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• O pai da moço ficou procurando a filha dêle. Procurou muito, depois 
largou, pensou que de certo ela j6 estova longe ou já tinha morrido por.q~ 
ninguém mais viu. Largou de mão, até esqueceu daquela filha. 

Um dia ela apareceu sozinha 16 na casa . Quando foi chegando viu o 
irmão, tihha um irmão ê.le gritou assim: 

- ó meu pai, vem vê minha irmã que est6 chegando, ela não tem mais 
cabelo nenhum no cabe.ço . (A formiga cabeçudo tinha cortado o cabelo dçi 
moço) . O pai disse: -- Deixe de bobagem, ocê não tem mais irmã, não sabe que ela symiu, fa:E 
tanto tempo. Quem sobe pr6 onde onda, ou se já morreu até . . . O irmãozinho 
torno1:1 o eh.ornar, aí veiu a mãe e viu o moço; cho·mou o pqJ. e todo_s foram 
encontr.ar a moço . 

- ó minha fílho, pr.a onde é que você andava? Quem fez isto com vocé? 
Antigamente quando morava aquí, ocê não era assim . 

Aí o moça contou que tinha ido buscar recurso e achado um lugar que 
era uma beleza, tinha de tudo, fartura mesmo, tudo era fácil, não faltoVO nada. 
E que até ia trazer olg1.,1m ajut6rio pró êles. Os velhos jQ queriam sab~r onde 
era êste lugar que tinh'd de tudo, ot;lde !li· ·'6ilho ficou t~nt0 tempo. Elo não falava 
era nada. 56 falava assim: 

- Eu não posso contar. Está aqui tão junto que ocês nem podem saber, 
mas eu nõó tenho licençá para falar nodo. 

# 

Aí a moço voltou pro formigueiro . Ló um dia o pai doquêle formigo cabeçudo 
chamou êle e falou: 

- é me.u filho, vai lá ar:tde estõa es parentes c;fe sus mulher, v.o,i ver 
como êles estão passande; olha se têm rec1Jrso como por aqµí, mas não preciso 
levar nodo por agora . Eu vou arranjar tudo fácil paro êles . Mos nõo se importe 
se êles debocharem de você, tenha paciência. Póro 16 uns três dias e depois me 
vem contar. Quero ajudar êles, quando chegar fala com seu sogro para ir 
derrubar o mato poro fa~er uma roço, só isto. O resto nós ajudamos_. 

A forrmig.o cabeçudo foi com a. moça, quando ío ~l!\egondo, 16 do co,so j,6 
viram os dois . A moço foi no frente dizer que o marido dela vinho chegando . 
A mãe foi olhar, quando viu aquêle formiga cabeçudo carregado com um 
cargueiro de carne assada, cambaleando e com a bunda arrastando de tonto 
peso, deitou a rir . Debochou muito do formigo cabeçudo, mas êle ficou colado, 
o pai já tinha recomendC!do que não imp~ortasse com deboche . Chegou na cosa 
e ficou pór 1.6 .escutando os deboches do, sagra. Disse pro sogro k plahtqr .roço e 
de tarde perguntou pró mulher onde ·é .gue estava o pc:l'i delCil, para ir comer 
churrasco . 

- Está lá prá roço, tá derrubando . 

- ~le aí falou que no lugar dêle não era assim, ninguém trabalhava o dia 
inteiro. Pediu prá ela ir chomor o velho, êle nõo podia possar o dia inteiro sem 
comer. M<!Js ficou sabendo que o sistema dos homéns era assim. 

No outro dia a formiga cabeçudo saíu cedo e disse que ra plantar o roço .. 
Foi 16 onde o sogro tinha derrubado, queimou o moto e ]á foi plantando. _pegou 
a flecha de pelota e foi atirando pró cimo, onde caía nascia um saboró jó com 
espiga madura . Foi jogando pelota por olí tudo, até enchêr a roço do sogro de 
tudo que eta mantimento. Voltou poro éaso e foi descansar e dormir. Quando 
acordou no outro dia bem cedo, disse poro a mulher . 

- Ó mulher, vai ló chamar: sua mãe para ela ir colher milho verde na roça, 
quero comer pamonha e beber chicha hoje. A ·moça foi e disse pró mãe· dela: 

- O mãe, o meu veJho está dizendo pr'ocê ir apanhar milho verde no roça 
poro fazer pamonha e chicha pró êle. 
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A velha ficou debochando, disse que: a filha tóva era louco e oqu,le formt
.gdo bundudo também . Não sabia porque um formigão daquêles queria pegar 
uma mo_ça poro casar, nõo era capaz de fazer um nodo . 

A moça voltôU e o formigo cabeçudo tornou a mondar recado para a sogro: 

- E' preciso apanhar logo aquêle milho, daqui a pouco já está duro e não 
dá mais pomonha. Vai dar fubó e multas coisos, mos preciso apanhar agora 
para ter milho verde. 

A moça tornou a falar com a mãe, ela só debochava, dizia assim: 

-Óra veja, seu pai foi róçar ontem, ainda tem fogo lá nos pau$, como 
é que aquêle formigão agora está querendo milho verde, vai demorar para ter 
milhó verde. 

Aí o formiga cabeçudo voltou e contou pro pai, .P velho dêle foi disse assim: 

- Agora êles têm que andar correndo êstes matos aí, comendo tudo que 
achar porque vai custar uns seis mêses até os espigas crescerem. 

Aque.la mo,ça com a familía tôda saíram aí por êste mato . Até hoje 
ajndo é o.ssim . 

VII - O homem que casou com a anta 

Um rapaz foi caçar e vi.u um r:astro de anta, seguiu êle, tâva bem fresco. 
Logo êle ochot:1 a ol1td lá dertnindo, p.egli>u uma flecha boa a atirou ne,la, a 
anta virou uma moça e sumiu; mas êle não viu nada . 

Ficou procurando a anta até escurecer . Já era de noite quando voltou pró 
casa . O pai dêle chamou pró caçar num lugar que sabia, mas o rapaz fafoy: 

- Nõo, meu pa!, eu vou é proc1_,1r:ar aquela flecho. É tninhq flecha · de 
estimação, tenho ·qae achar. 

- ôra, meu filho, larga-mão-disto, é só esta madeira que nós temos? Não 
é . O mato tá cheio, vem comigo, ocê faz outra flecha. 

- Que nodo, meu pai, e1.4 vou é atrás daquela flecho, nó~ quero largar 
tol"eco meu aí extraviado nêsfe moto . 

Ar o velho falou pró mulher assim: 

- Deixa ir, tem que quebrar a cabeço mesmo pró aprender, decerto eu 
era assim também quando era moço . 

Sumiu aquêle. iapaz, passou um dia ie o pai foi atr6s . Andol,I tempos e s6 
achou o lugar onde o filho tinha pousa~o, teva sempre hOQu.~le trilheiro da 
ontd . Aí o velho voltou chorando pró cosa: 

- Não tem jeito, sumiu êste nosso filho. 
Passou tempo, passou t-empo. Af, um dia, êste rapaz cnegou ló no' eoso, 

e.nc.ontrou a irrnã .no terreiro e ficc;>u conv.ersando . 

- Pois eu tou bem, ocê não vê? Ld tem de tudo, tem fruta que ocês nem 
não cQnhece, recurso bom pró gente viver fácil. Eu vim aqui foi prá ensinar 
um recurso bom prá ocês . 

A moça gritou pró dentro da casa: 

- Eh! meu pai, vem ver quem é oquêle meu irmão que voltou. 

- Tó louco, filha, quanto tempo sumiu seu irmão, nesta hora já está é na 
barriga da onça . 

- Tá é aquí mesmo paj é' êle. 

- ó pai, soü eu que já voltei . 

Aí chegaram os velhos, abraçaram aquêle filho que já estava perdido, 
quem sobe quanto tempo. Perguntavam tudo pr6 êle, o rapaz s6 d izia: 
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- Tou bem, ocê~ não vê como eu tou gordo? Até crescf mais, 16 é q~e tem 
.-ecurso mesmo, eu vim . prá ensindr ocês viver .melhor . A.i êle virou pró irmã e 
f olou ossim: 

- Vai lá na estrado, irmâ, eu deixei ló minha mulher e minha filha. 
Tava envergonhado de chegar oquí e eu vim sozinho, vai buscar ela . 

A irmã dêle jó foi procurar, mas logo voltou corre~do e gritando: 

- Irmão, ocê nõo quer matar anta pró nós, ali no cominho tem duas antas. 
- Ora, irmã, que anta que nada, aqui.lo é minha mulher e minha f ilha 

q~e estão ló . 
T&do a,quel(l gente olhav,d pró .êle. sem saber o que ia fazer. 

- Elos estõo acanhadas de chegar; espera, d; ixa escurecer, aí ocê vai 
chamar, de noite viram gente . 

Aquela mulher dêle de dia era anta, mas de noite era mulher bem bonito. 
Ficaram vivendo uns tempos olí com os velhos . Mas logo a mulherada começou 
a achar ruim e o folar . Não gostavam das antas . 

- Vão acabar com nossos recursinhos, comem demais, daqui a pouco 
nir.ig4ém tem mais roça aqui ~ sujam tudo . 

As anta~ comiam mesmo barbaridade e cagavam no cdminho da aguado, 
as m!;ilheres íam lá e j6 a~c::da'ldm naq1Jelas bostas das antas. Começaram a 
falar mujtó . 

Aquêle rapaz tinha ido 16 por mando ló do sogro dêle. O velho tinha 
falado com êle para ir ensinar um recurso bom paro os patrícios . O velho 
avisou para nõo se importar com nada, não ocupar acanhamento, era paro 
f icor ló até ensinar tudo àquêles patrícios . 

O rapaz falou para o pai assim: 

- Oh, meu pai, vim pró_ ensinar um recurso melhor pr'ocAs viver. 'Tem 
cada fruto que ·nem n inguém sabe de boa que '. 

- Q1:1~ ndd6 de fruto boo, meu filho . Ent6ô eu nõo conheço o fruta que 
presto . Conheço muito, êste C::&o do mato, esta QUQVira, essa joracatxá, ;atob6, 
joboticaba, que fruta mais que tem? 

- Ah! meu pai, tem muita comido boa, não é fruto não, não está pró 
fóra não, mas é mais melhor que tudo qwe ocês conhece. 

Mos O"" mulherada estava só falando . Al o rapaz disse: 

- ~, entõo eu vou voltar 16 pro mato sem ensinar nodo . Ocês t6o_ c:Qm 
medo da gente acabar com suas rocinhas. 

- NãQ, meu 'filho, éu plantei muito roça,, f ica at com sua vel~Q e c;om 
(1 filha- d'-ocês, tem bastante: mantimento. 

Mas aí ninguém mais ROdia segurar aquêle home~, de modrugac:hr"ha êle 
pegou caminho com a anta e a antinha . Nunca mais voltou lá e os patrícios 
perderam aquêle recurso fócil que êles íom aprender. 

VIII - A mulher que casou com a onça 

As mulheres foram apanhar lenha numa queimada, com elas ia uma 
moça novo . Ali no mato o .moço viu uma carniça dé queixada que onsa t,inho 
1.arga'do e falou assim: 

- Eta, que eu gostava c;fe .ser filha de onça:t !Q ter bastante come para 
comer l Foi falando e a onça j6 foi chegando. 

- E' fócil . Se você quer mesmo, é só me se~guir. Eu nao vou fozer malvo. 
deza com você . 
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A m'Qça 90.eria ir, então ·a onc;.o levou elo pro .moto~ A;s outros mull-:iere$ 
fiçqram proc.-qror:idQ, etos t:ai:nb·ém tinham -v!~tG a c;or:niJ;o «:to ()nço; ,folerom 
que aquela rne>ça; .fqi comi<::lq pela ooça e· ;6.. quef'lom ir; ·en}boto d~çiuêJe lugar; 
as: eut:rqs ·diziam ·que• nõa, q opç~ tin,f.la e:ortr~§od~ ·Q.QUeJa· moça:, n:ms S11P:o 
tinha c;;emi(tq . 

Elo n&o tfpercetê,u in'ois, e ·P-'Pi, éensoú de esper~, dizio·: 
. -

- "Fã bem, minha filha sum.iu mesme., de certe · já eS.tá no barriga do ón~<l: 

Vm àia e mçiça fo·i Ghegor.icilo bem -:de?;f,<!fgor para junto do csso .(lo p«i;, 
-.iiu o irmãa mér:iarilohe e c;omeçou ~ €enversor eom êle. Diss·é pró ct::icoriar es 
·v.eU\o.s que ela e.S~tova. alí; . o mélll'ine 9 F'ttou: 

- Eh! pai(,. chegq oq4i ,l'!,l_inha irma· gt,r.ie ;s~mi,\.J j6 veiu. O· P<l}i nem Importava,~ 
~_ó- d i1:~jq: 

- Quql pqpjq1 c:Jg'"'ela ·fift:o'!l j6r -estó é,. na . bo111~"jga. q,Q on.ço. M,Cl'S,. âep~is 
êle e ·a \1,,e·lbd· OJ;l\'iircim o oon~erstl dc::1 mo;ç-q .ló fóra é ferarn veii. Corr-erc::im e c:ih>~a-
Çorem ~J'quelo filha qiie já e-sta:v,ã perdida JT!~~t'f\o. 

Aí a moça .corifou q~e-· .estava viverndô. "Gom a onça, disse .qae tirih'o mui.ttr 
'fartura, co'ine não faltôwa, era a aà§o que, éla quiiesse . Falou assim: 

- .@hçQ marcidou per;guí:ltt>r sé o·cês quer.em carn'e', êl~ à'{e quer ojtadt:Jr. 
ooê$ . Rede coç~r e. .f,re.Z.er · óqáí . 

G par dela qµeriq mesmo. 

- Q~u~lquer caÇQ1 p~e' escolh\er, ~· 9 que o se.nhor gostar. rriais. FaJo 
pt'6 mlt;Tt e ve.m 6 esta mes·mo . 

O veltlo s.G' fcdm~o ·qUé. queria q~dlquer .corr;ie, .;-eJ:tdb cáçP •t'àcla sei'.Víd. 

- Mas 1onça disse para escolher a caça que g0sto· mais. Mc::1r:ldou perguntar 
·Se a COSQ esfc.!J ·b'i:?m segC:JrG; wei pôr Q caça ai em cima dó capim, fém que. 
ref~r:9:Qr para qg,uent.ar: E' para .escolher mesh'le e. <:11.:1e. gostar m-aís·. 

- .Qcê er:'ltqo fa!a q4.e e_u g®to. :e de ont-0, ~e matar. uma para n& j& 
estó., tudo t>om, eY já t1c;0· ·set.isfeito1 estq cosir:lhq ogu~nt9 mesma, p,oçt~ trazer 
a cinta. 

- 'Pois é pi'f9cês chama.r meu ev'a. e. minha e~ó, fudo que é. pcinr.ente porc:t 
t:emer churroseo . - -- ..... ~ 

A mog,a foi en"!b era ·e na outr,o ct!a ·ç velbo levan,tou bem de modrug,Cilda 
c:om cheiro Cfe churras~ e foi · <i>lkar .- A coberta do cosa estE:JVO ~'Qrtlg.!l~.a; orro~ 
deou e Viu, .estava tudo cheio de. ·come, p'aré.éSia carné. de- duas <fritos dos grandes, 
tu.do já assad0. Efa m.uttõ churrasco. O velho ficçu bem olE!-pr~ Çhõmõu ·os 
parent~.s e forar:n comer. Qq"lela c:ar:n(! . , Daí o doi~ dias o!ndg tinl::ia carne 
sõbr:ãnde. 

Aí a m.oça fernou a voltar poro :sabe:r se {<e:sfavo tü~o bom. · e,ergunt:Ou s'e· 
q tÇJ$iirih.C::J e-s:t-i:iva. ~,egura para qguentor .a carne e o ·guE! êles queriam GOO"e~ 
agora. ·O velHo jd disse. qwe estava_ t~do ~~Q bo~,, qu~ qu'etia .Qg.ota ero quei
~oda e eutras e>çças pe""quenàS't qualquer ce1s9, tatu mesmo. 

A . moça mondeu r~forçar bem a cqsa . 
•• 

- Se nác;>' fiv,et bem 's~Qurg µirt pau · dêstes P,odte: queprol" ·cp·m o peso tt 
mathuço:s: um Íá dei1tro • ~ 

D~pois a mo,çá ·disse que (J O.l'i\ÇO qtleri'CI· mudar pr''atf po:r ;per.tb pré· DQO 

esfar andando ·fa'nt-o. tempo_ cmregdr:ta.o c.ar.ne. O velho· Jaleu: 
' 

- Podeil 'morar a~úí mesmo. Pode fczé[ o rancho aq\.1r pegacdo no· meu .• 
!te . t(hhb medo da; onÇC!:l1 mos gos,:fava daquela far<tare de carne . 

....... fl.{õo; êle não quer morar aql.IJ iull'lt~. Quer ficar., mojs l"E:-tiroao pr:it 
ning_uém estar .vendo ela., vai ·fqzer o casa ali meio ret.iredird:io. 

' 
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Aí c0quelo moço voltou poro a casa do onça. .Elo já estava aprendendo o 
coçar co.m o onça . 

De madrugado o velho foi ver e a caso estava cheio de caço, tinha cgititu, 
queixado, tatu, poco, tudo. 

A onça foi morar ló mais pró perto do coso do sogro . Um dia um irmêto 
da mo.Ço velu chegando para "conversqr. A onça assobiou forte· poro o moço 
que estava coçando por olí perto e elo veiu . Disse que era o irmão dela 
mesmo . ~I• foi chegando paro conversa·r com o onça . Depois ia ló sempre 
conversor, pediu o onça caço fino pró êle, gostava era de jaó, mutum, nhambú, 
macuc;o. A onça ·caçava prá êle . 

A avó do .moço morava olf por p~r~, ela tinha medo da onça e Ioga 
começou o estranhar aquela_ neto . A moço estava virando onça, J6 tinha o 
corpo todo pintado de preto, os pés e os mãos já estavam virados o jeito de 
garro, só o co~ça estava igual, mas os dentes estavam estufando poro f6ri:f. 
Aquela velha ficojj com medo e j6 fez mocumba para m.otar a neto dela . A 
moço oí morreu . 

Quando o pai soube náQ se importou. Só falou OS$im: 

- T ovo bem bom, mas acabou; agora deixa, não faz mal . 

Mos todos tavaiyt c:om m•do. o· ir.mão fai lá onde estava o onça ·e falou 
que a moço tinha morrido, per-guntou se o onça nao la fazer nado com •les . 
Se quizesse, êle ío folar com o pai, o velho bem que estava oostando do coço • 
como tinha outra filha podia dar para casar com o onça. 

- Não, lon9e disso. Eu não vou fazer nado. Vou é embora daquL Não 
Quero fazer mdl pr'ocês . Pode ser que u-m dia oefs óindd vao ~e olembr.O(' de 
mim. E a onça foi s'imibora, saíu correndo feio daquela motárió, metia medo 
o urro que dava, mas urrava cada vez mais pr6 longe . 

1 X .,-- A cabeça ralante 

rinha um macaco bem caçador dêstes grandes. Saía sempre para coçar. 
~le tinha um irmão que sempre falava pró êle: 

~ 

- €uidado, irm6o, ·~m dia bicho ainda te pega. Quando eu vou caçar, 
primeiro roço o moto e deixo .só uma árvore no meio -para ficar· ló, bicho nenhum 
me pego. Toma cuidado, senão um dia se atrapalho . 

Mos o macacão neio importava com nada . ía mesmo por cima dos bichos 
ou no chão. Um ~is · quet ia .matar um biç.ho bem qJavo, parecia esta cotia, mas 
era grande mesmo e bra"o . Q. macaco avançou e arrancou o cabeço do cotia, 
jogou de lado e levou o corpo poro caso. O irmão falou que não largasse pedaço 
de caça no mato, assim ela não morria. 

- Está é morta me.smp. 

Aquela cabeça foi pulando, pulando, sem corpa, até chegar "º oas0>. Foi 
batendo e subiu na cama, cíí a mulher falou: 

- Olho o que oca arranjou, agora jó está morto, ' só "Co~a, né5o dizia 
para t~or cuidado. 

- 'Que nodo, '·mulh~r, vai dormir, ag~ra é que. est6 bom mesmo. Agora • 
que e.u estou vivo e vou casar como quero . 

- Caçar o q~e, marido, ocê tá é morto, pois já viu cabeço sem corpo 
fazer alguma coisa . 
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Mos a cabeça ficou viva, todo dio o mulher saio com ela no boloio 
poro ·caçar . Quando a cabeça via a caça, ~lav(J, Já v.irov.C:J um homem com 
arco e flecho no mõ_o . Não tinha nada que escapasse, enganava 01 caças e 
atirava certo. Tinha carne todo dio. · 

. A·i a filha qêles. disse Que queria ver .aquela êaçad·a. 

- Que nada, minha filho, sou eu que caço, seu pai é só cabeço, nõo 
pode fazer nodo, 61e fico no bolaip, só pró ver a coça, ai, êle mostra e eu 
v.ou e moto. 

- Mas eu quero ver isto, hoje eu vou 16. 

E foi mesmo . Quando viram veado a cabeça saltou, já vireu um bicho 
-desconforme e aquela c:oi5a foi 011dar:1do pro lodo do veado. A filha saiu e 
começou o rrr debochando do pai dela . O velho que era s6 cabeça, virou logo um 
tatu dêstes de rabo mole e foi se enterrando no chõo . S6 ficou fóra o terra 
fofa e o arco e as fl,ec~as que êl~ largou por alí. Nem a cgrne de veado 
prestpu, depois que cornearam e penduraram começou a virar uns bichos e 
sair ondando devagar por ali . 

X - O dono das caças 

Oh! êst.es bandos de queixadas, eu não atropelo, se eu oc.ho, mQto um 
i0u dois, ot6 três, mos é s6 o que o gente pode ocupar ~ O resto pede seguir 
caminho. Tem alguma coiso com êstes bichos, cada bando de queixado tem seu 
dono; êle tá sempre ali junto, cuidando o ~orcoda dêle -. 

Pois tinha úm homem, era muito caçador, nao arrespeitava nada . Um dia 
~le deu num bando ·de queixada. Ah! o homem j6 ficou feito louco, atirbu 
ísto-e·mois queixado . Safo carrendo (Jt(az. duma 9ue êle feriu, mos v(a outra, 
jó largava oqueld e ía perse"guir o outra . O homem ficou louco de tanto queixado, 
querio motor tudo, mos não pegava nenhuma, corria otr6s duma atravessado 
de flecho, mas logo largava aquela e jó atropelov.a outra . 

De repente êje assustou grande, tava alr na frente dêle um bicho, mas 
era um bicho mesmo desconforme, não tinha cora, era só aquela boca sem tamanho, 
theia de cada dente de fazer medo . O tiomiem coh,1 de quatro no chão, tre~· 
mendo que nem nõ0 podlq mais . Aí, o bicho falava pró êle: 

- Agora nós vamos conversor, vamos ter uma conversa mesmo que é 
pr'oc~ê aprender a ándor maltratando os bichinhos. O senhor fez muito mal 
feito; pois olhe que porcaria est6 arranjando . O· sênhor pénsa que êstes bichinhos 
não têm dono, qu& andam soltos DÍ no mato atôa . Não é assim, nõo . Isto é 
minha porcadinho. Como é que o senhor vem estragar êles assim. T6 vendo 
êste0 bando toqo, pois eu tou carregando pr/aquelo oguada alí, vou dor água aos 
meus bichinhos . Como é que o senhor faz, um mol feito dêstes; persegue meus 
bichinhos, atropela e s6 pr6 machucar . Agora olha o serviço que o senhor fez, 
eu v.ou ter um tro&alhõo danado pró, curar meus porquinhos . Encheu tUdo de 
bichéiro e atôo . O senhor onda muito errado, assim tá muito mal pro senhor . 
Escuto ló, quando o senhor quizer c<>mer uma corninha nõo tem que faier isto 
não, nõo carece tá estr:ogondo m~s bichinhos . O senh9r quando q1.1izer· é só 
falar: "Oh! meu pai, eu quero comer umo carninho hoje, tem dó de n6s, méu pai, 
tou querendo comer uma carne hoje" . Aí o senhor acho uma caminha f6cíl 
para o senhor comer . Mos nõo faz mais assim~ nõo, isto é muito ruim pro 
senh.ar mesmo . ~goro pode ir embora'" vai prá sua casa. 

~ . Estes queixadas têm uma· coiso, têm o dono delas . A gente só tem 
que atirar pró acertar, não pode machµ.~ar o bicho nõo, foz mal. Aí oquêle 
dono faJou pro homem assim: 

• 

• 
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- T ombém não tem gu,e está estragando assim nõo . Só atiro no que fôr 
octipor, mais não pode ocerfor. 

X I - A amante da anta 

Naquêle tempo mulher é que tr.abalhovo, os homens só coçavam . As 
mulheres é que faziam roça, derrubavam mato, carpiam, plantavam, colhiam, 
tudo era servi.QO de mulher. Os homens só ocupavam pró f<;rzer arco, flecha e 
correr o mato atrás d ' alguma coço . 

Quando c;hegou o tempo de fa:z.er roça aquêlé homem· f.ei 16 ver o moto 
pró escolher um e deixar pró mulher clêle trobalh-or. Todos os dias os mulheres 
saíam todos juntos para t rabalhar nas roças; foram fazendo o serviço, umas 
oca bo;om logo, outros a inda t inham o que fazer. Aquêle homem falava ossin:i 
pró mulher dêle: 

- Olha lã, cuida bem· dbquela roço, já t6 pos.sondo tempc:>, trabalha duro 16, 

- ôro, tá tudo feito, se não acabar hoje f ico bem pouco pró amanhã . 

Aquê le homem oí foi ver a roça da mulher . Chegou ló no lugar que éle 
t inha marcado, tovo tudo c_Qmo êle deixou mesmo. As outras mulheres já t inham 
feita o serviço, tavo a pla nto t~da brot-ôclo, .rnos a mulher dêle; r:tem um· nodo . 

Aquêle homem já desconfiou, falou pró mulher: 

- Olha 1~1 cuida bem aquela roça, já tá passando o tempo. Aí os mulheres 
foram correr as roças e viram um carreiro de anta bem batido e com multo 

estrume. Olhc:Jrom aquil.o, e r::e estrLJme de rnilho, de chicha, ,só de coisa. boa. 

- Quem é qtte está criando anta com comido boa? Tem um que c;ló milho, 
até chicha e bolo pró ant{J. 

Aquik> o homem escutou. Todo o dia a mulher acordava muito cedo, indo 
de noite, pró tozer o comida q.ue lev.avq para a roça., faz ia muito, levava uma 

pororig<tJ de chiCfia , pamonha, bolo, muita coiso, ia carre·~aé;fa . 

De noite o homem chegava no mulher, queria abraçar, fazer coisa, qual nado. 

- Me deixa, marido, eu tou é cansado . T rebolhei o d ia inteiro, tóu com 
dôr no corpo . 

- Mçis eu também trabalhei, m~lher. 

- Que nada, ocês só correm mato, andam otôo doquí pró 16, dão uma 
voltinho e j6 estão dormindo . Tou cansada de trabalho, tou c.om o corpo doendo 
todo. 

O marido virava pro lodo e dor,mia, até lor:gou de prc:>curar a mulher. 

Ai êle foi ver o roço . Teva tudo igual como tinha deixado, olhou alí e viu 
uma cama de õnta, o esterco, tudo. J á desconfiou; acerou uma picado bem 
limpa paro andor sem barulho e vólto•.J . 

De noite falou pró . mulher: 

- P·ode preparar bem sua comida, tem tempo, ocê preciso comer ba$tante 
pró poder trabalhar. 

~le levantou cedo e foi esperar escondido ló no espera . Ai o mulher 
chegou bem carrecgqda, vinha contando, alegre. Mol chegou pôs os tarecos att 
no chão, nem vi1:1 a picado que o m'orido tinha f~ito e jÓ ·chamou:. 

- Benzinho; ó benzinho. 

Aí aquela anta veiu danado, foi chegando e jó empurranndo o mulher, 
querendo derrubar. 
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- Não tem apuro, ben"Zinho, vomo comer primeiro, tem tempo pró nós 
fazer isto . 

Aquêle ho·mem tá lá ossuntando, tavo pensando: "ôlha que desgraçada, 
mas hoje ela me pqga" • 

Comeram bastante, a anta apurada engolia tudo, lo pomonha com palha, 
bebia chicha ligeiro prá acabar logo. Aí foram deitando e a anta subiu na mulher. 

O homem ló pegou o arco e ficou sem saber qual a flecha que ia atirar, 
ficou escolhendo, danado que estava . 

Atirou uma, pegou n(I anta, ela tremeu ·e falou: 

- Nõo. é nada, n6o mulher, só um carrapato que me pegou aqui no sovaco. 

O homeni tovo escolhendo outra flecha, pensava assim: "carrapato, ein, 
desgraçado? Agora é que você vai ver carrapato". E mondoy outra flecha bem 
no paleta da anta. O bicho saiu louco, arrastando a mulher pelo mato, depen
duradQ naquela co.lso dêle que a gente não fala o nome. ~!.a foi cair longe. O 
homem chegou e foi dlzenc,fo. 

- AtH suo desgraçada, filho disto e daquilo, imunda. Eu s6 nõo mato 
ocê agora mesmo por causa de sua família. Empurrou elo no chão e foi embora. 

Chegou no toldo e foi çonversar com o cunhado, disse assim: 

- Ó ,ocês querem me ojudor a des.fcuer uma ente? Matei uma alí Junto 
dos roçados. $~Q lrm,ã t (I 16 ·,perto. Eu air:id~ · não comi' ]hõje. Saí cedo pré 
agenciar esta eorne, vou com~r agora, podem ir na frente. Os cunhados encon
traram a irmã e perguntaram onde é que estava o caço morto . 

- Coça? Nem sei que bicho é, parece grande, ví o barulho alí doquêle 
lado. ~les foram desfazer o anta, t rabalharam ló, o cunhado não che~ova. 
Ele tinha sumido, foi procurar outro mulher no out.ro toldo e carrego~ os filhos .. 

A menina pedía Pto p ai assim.: 

- Codê mamãe, vemos esperar elo . 

- Que nodo, suo mãe é uma semvergonha muito suja , ocês não tem 
mais mãe . 

ló no re,çodo estavam e-0ri1eando, a mulher falo~ oss·im·: 

ô i_rmõo, não jogo fóra: esta carne que fica pró foro, nõo, guarda que 
eu quero . 

Que carne, mulher? 

Es.ta m.esmo que onda aí dependurado, isto é remédio bem bom. Dó 
que eu vou guardar . 

A mulher ficou morando sózinha, aquela carne de fóro da anta ficou bem 
sequinho, guardada num bolaio bem fechado, dependurado . A cosa de pindó 
era bem fechada que nem vento entrava lá . De madrugado todo mundo via 
aquêle movimer.tto no ronchinho, o mulher amanhecia dando risada ali SQz'inha. 

As ·outr.as já ondavom descorifiodas . 

Todo mundo sabe como menino é besta, aquela fi lho do homem chegou lá 
no outro toldo, os mulheres logo indagaram da mãe dela e o besta foi 
~ontando tudo: 
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- Meu pai tá brobo com ela, achou anta em cima dela fazendo serviço, 
lá na roça . 

Anta, menina? Mas como? Que bicho mais manso . 

Poi.s fdi1 meu pdi matou 'ª anta. 

E c<:>merom ela? 

Decerto, meus t ios fie-oram lá comeo.ndo, mos meu poí não quis esperar 
-corne, veiu embora carregando nós . 

As mulhetes lá do outro toldo já queriam saber o que era aquilo, fora m 
ilá e descobriram o se~uint'lo no boloio . 

Ar combinaram, juntaram um dia poro banhar no aguada e chamaram 
•aquela . Elo fci, quando estava lá no bom do brinquedo, elo viu os homens 

·pondo fogo no ranchinho dela. Safu correndo feito louca, nem pôs a tanguinha 
de bocadjá . Entrou no fogo pondo os mãos nos olhos para salvar aquela coisa . 
Quando pegou o sequinho já era pura cin-zq1 estava queimado. Aquela mu·lher 
foi entris tecendo, nao queria l"fl<JÍS nodo e morreu doí a três dias. Nãa tinha 
:mais o seu sequinho. 

XII - A onça que caçava poro seu dono 

Conta"1 uma hist6.ria, penso que 45 só ver:dade .. ~ste velho q1.:1e morrêu alí 
-é que contava êstes casos pró nós, êle disse que ainda alcançou, jó velho, o 
dono daquela onça . 

Diz que êste homem pegou um filhote de onça bem novo e f icou criçindo. 
:Falava que era o oachorro dêle aquela onça. Toda patriciado falava pró êle 
lorgar daquilo •. 

~ 

- ~ste cachorro vai apr~nder mais é' caçar patrf cio no.sso, mota êle lago, 
Mas o homem não queria mais nada. E foi ensinando o bicho a caçar com 
êle. Saía todo dia pro mato com a onça. Levava elo amarrada numa corda até 
achar um rastro bem fresco . Aí ia seguindo, quando a onça farejova mesmo, 

êle largava. Tinha carne em coso ~ todo dia, mas quando a onça só coçava 
bichinho à~too pequeno, fl~ 'deixava ela comer tudo. Quando era grande êle 
desmanchava., tit:ava çi borrigpd_Cl pró eriça e .carregava o resto. Dava carne pros 
'J)otrícios todos. 

Aí o irmão dêle começou o implicar, queria caçar com aquela onça . 

- Ocê não conhece êsté õicho, largo disto. Só eu é que sei caçar com ela. 

- Que n_ada, se ocê coço, eu também caço . 

- Olha til, ela vai é comer ocê aí, eu não empresto não, oc~ vai é fazer 
:porcaria'. 

Mas um dia êle emprestou porque o irmão não dava mais socego de tanto 
!pedir, falando qu~ sabia trabalhar com a onça e que nõo tinha perigo. 

Levou o bicho prá caçar,, mos nõo sabia nada, o primeiro rastro que achou 
foi de anta, já velho e bem s~co . Largou a onça e ficou deitado olí, esperando. 

!Passou tempo, passou tem'pj).,, daí .umas horas o onça vo[to!,.I, vinho ·babando, 
cançoda e com fome, pegou o homem, matou e voltou prá. caso com a · bartlga 
.bem cheia. 

Foi aquela choradeira da mulherado, mas o homem tava bem no barriga 
.do onça . 
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- Otávio com suçi família, tomando chimarrgo 



• 

------ -
Otávfo e José enialhando po.ntas de Dechas 

-..... ...... 
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José1 a caminho da ca~.adq 
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DARCY RIBEIRO PRANCHA V 

Velha ofaié socando pilão 



DARCY RIBEIRO PRANCHA VI 
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Mãe e filha, Ofaié 
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Mãe e filho. Ofaié 
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