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NOT.11 INTRODU TóRI A 

Esta coletánea foi organizada para o leitor comum, vi
sando colocar ao seu alcance uma selefáo da riqitissima lite
ratut'a oral de nossos índios. A sua elaboraráo foi presidida 
por dois c1'itérios: o estético e o ~tnológico . Procut'amos re
colher o que nos parecía mais rico literariamente, sem pet·
det' de vista a inipot'táncia etnológica e o espírito de univer
salidade e síntese que d~1!.e orientar u1na antología desta na
tureza. 

Nela aparecenz os tipos mais variados de lendas e con
tos indígenas, desde os que exprimem uma concepfáo trági
ca da vida até os escatológicos e as facécias, selecionados 
em fontes as mais autorizadas. 

O mesmo · rigor e1npregado na escolha dos contos orien
tou a feitura das notas, algumas de interésse especial para 
o estudioso, uma vez que procut'anios ser fiéis ao pensamen
to e a expressáo dos etnólogos que se dedicaram, ou se de
dicam, ao estudo da vida de nossos silvícolas. 

Fugimos, porém, das classificafoes, das divisoes - sem
pre sujeitas a controvérsias -, preferindo apresentar a ma
téria num único bloco, e?nbora a sua disposifáo seja feíta de 
tal 1nodo que os diversos ciclos e espécies de lendas se agru
pam e se sucedem harmonicamente. 

A idéia de organizar éste pequeno D ecameron indígena 
partitt de Augusto Mej1er, ex-diretor do Instituto Nacional 
do Livro, que nos confiou a taref a. A ele devolvemos, agora, 
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esta antología em que se encontram algumas narrativas ad
miráveis, das 1nais belas que já lenios em tódas as literatu
ras. Lendas de unia pureza e de uma poesía incomparáveis, 
que sáo um desafio a capacidade de recriafáo de nossos ar
tistas. O ca1npo, aliás, é quase inexplorado, pois as únicas 
obras sérias e de fea! valor construídas sóbre esse temário 
espantoso e riquíssinzo parecenz ser Cobra Norato, de Raul 
Bopp, e Macunaíma, de j\1ário de Andrade. 

O PRINCIPIO DO MUNDO 1 

NO princípio, este mundo estava na escuridáo. Da escuridao 
saíra1n dois homens, um chamado Carugacahiby e outro, 

que era seu filho, chamado Rairu. Rairu trope~ou em urna 
pedra f urada como urna panela e ralhou com a pedra. Caru, 
seu pai, mandou o filho Rairu carregar a pedra com que tinha 
ralhado. Rairu cumpriu a orden1 d·o pai, carregou na ca
bega a pedra que em cima dele comegou a crescer. Pesando 
já muito, ele disse ªº pai : 

· - Esta pedra já pes.a._ muito. 
Mais crescia entao a pedra e já Rairu nao podia andar. 

A pedra continuou a crescer. Cresceu tanto a pedra ero 
forma de panela que f ormou o céu. 

Aparecen entao depois o sol no céu. Rairu ajoelhou-se, 
vendo seu pai ser o criador do céu. Caru era inimigo do 
filho, porque sabia mais do que ele . Um dia Caru flechou 
a fólha de um tucumá2 e mandou o filho subir no tucuma
zeiro para tirar a flecha, para ver se o matava. O filho chegou 
ao tucumazeiro, os es.pinhos viraram-se todos para baixo a 
ficar bonitos; e subiu e tirou da folha a flecha do pai. Noutro 
dia inandou o filho adiante para o rogado e contam que cor
tou todas as árvores para matar o filho. Derrubou entáo as 
árvores em cin1a do filho, caíram todos os paus ero cima, 
1nas ele nao morreu e ficou incólume. -

Caru arredou-se daí, pensando que o filho tinha mor
r ido. No outro dia voltou Caru e achou o filho perfeitamente 
bom. 

Quando Caru ia queimar a roga, mandou o filho para 
o meio, para que morresse queimado. Caru cercou o filho de 
fogo. Quando Cairu, depois, viu a fogueira cercá-lo, entrou 
pela terra e quando a roºa acabou de queimar, apa.receu ~cm -
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nada lhe ter feito o fogo. Caru zangou-se muito, vendo que 
o filho nao morria. 

No outro dia, Caru voltou e foi para o 1nato. Chegou. 
Quando no mato, fez de folhas secas urna figura de tatu3 e 
enterrou, deixando o rabo de f ora, no qual esfregou re
sina. 

Chamo u o f ilho e lhe disse : 

- Vamos ca~ar? 

- Vamos! 

Andou virando pelo mato e chamou o filho : 

- Aqui está u1n tatu, vein puxar ! 
A figura daquele tatu ia cavando: já estava um buraco 

no chao. 
Rairu depois deixou o rabo do tatu, mas nao pode tirar 

a máo, porque a resina o pegava. 
Contam, entao, que a figura do tatu o levou pelo buraco 

pela terra dentro e sumiu-se. Passava seu pai outro dia, 
por aquele buraco, quando viu seu filho sair dele. O pai 
pegou num pau e bateu no filho. O filho lhe disse: 

- Nao me batas, porque no buraco da terra eu achei 
muita gente, mais que boa, e eles vem trabalhar para nós. 

O pai deixou-o e nao lhe bateu mais. Arredondou urna 
coisinha e atirou no chao que entáo cresceu transformada em 
algodáo. O algodoeiro cresceu logo, floresceu, dando, depois, 
algodáo. Caru apanhou o algodao e fez urna corda, amarrou 
Rairu e o meteu no buraco do tatu. Contam que pela corda 
e do buraco subiu muita gente feia, depois também subiu 
muita gente bonita; dize1n que, entao, a corda rebentou e o 
resto da gente bonita caíu no buraco. 

Rairu subiu com a gente bonita. Contam que Caru, 
quando viu aquele bando de gente, mandou fazer urna coisa 
verde, urna vermelha, urna preta, urna amarela, para assinalar 
aquela gente com as suas mulheres, para quando aquela 
gente cres.cesse ser Mundnrucn, Mura, Arara, Pamaná, Uina-
1nary, Manatenery, Catauchy e assiin todos. 

1 

• 

O PRINOíPJO DO MUNDO 

Demorando muito a pintar toda aquela gente, ficaram 
uns con1 sono e outros mais que dormindo. Aos preguigosos 
Caru disse: 

- Voces sao muito pregui~osos, agora voces seráo pas
sarinhos, morcegos, porcos e borboletas. 

Aos outros que nao eran1 pregui~osos e que eram boni
tos, lhes disse : 

- Voces seráo o princípio de outro tempo; noutro tem
po os filhos de voces serao valentes. 

Depois Caru sumiu-se pela terra a dentro. Entao deno
minaran1 aquele buraco Caru-Cupi. 

(1) :h:ste mito dos 1íundurucus, uma das mais fortes tribos 
tupis, senhores do médio e bai"o Tapaj6s (Cf. Artur Ramos : Intro

.d'llgáo a A ntropología Brasilefra, 1 Q vol., Livraria EditOra da Casa do 
Estudante do Brasil, Rio de J aneiro, 1943, pág. 73) , foi publicado 
por Barbosa Rodrigues (Poranduba A mazonenso, in ' 'Anais da Biblio
teca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, Río de Ja
neiro, 1890, págs. 250·251). 

(2) Nome comum de várias palmeiras (Llstrocaryum tucuma Mart., 
Baotris setosa e Acrocomia officinaiis). 

( 3) N orne comum a várias espécies de mamíferos da Ol'dem 
Xenatros, família dos Dasipodídeos. 
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LENDA DA ORIGEM DOS HOMENS1 

BN6RC, o Ente Supremo, apareceu em A'tiu (Sakuriúiná, 
Ponte d.e Pedra) . Cortou um pau; esculpiu nele uma figura 

humana e fincou-o no solo. Depois cortou uma varinha e deu 
pancadas nelc ; o pau virou home1n. Procedeu do mcs1no 
modo com outro fragmento de madeira; surgiu a inulher. ~ste 
casal primitivo teve uro filho, que foi Zalúié e urna filha 
1-J óhólaialó. l\!Iais tarde teve outros dois filhos: Ií.arnáikóré e 
Fháiuarirú. 

Enóré chamou ·Zalúié e Karnáikóré e pcrguntou-lhes o 
que desejavam, na partilha que ia realizar dos bens da torra. 
Zalúié nao qtus espingarda, nem boi, nen1 cava.lo; a primeira 
por ser pesada, os últimos porque sujam o terreiro das 
casas; escolheu o arco, a flecha e as cousas parecis. Ií.amáikóré 
ficou possuidor dos outros do ns de Enóré e f oi mais feliz· 
dominou o mundo e seus filhos prosperaram. ' 

( 1) Lenda recolhida por Gandido :Mariano da Silva Rondon en
tre os Parecis do centro de Mato Grosso, e publicada por Roquette
Pinto em Ronilónia (Companhia Edjtóra Nacional Col. Brasiliana 
S. Paulo, 1935, pág. 131). ' ' 

Os Parecis pertencem a família lingüística Aruaque. 

COMO A NOITE APARECED 1 

N o princípio nao havia noite - dia somente havia em todo 
tempo. A noit.e estava adorn1ecida no fundo das águas. 

Nao havia animais; todas as cois.as falavam. 
A filha da Cobra Grande - contam - casara-se con1 

um ino~o. . 
:@sse mo~o tinha tres famulos fiéis. Um dia, ele chamou 

os tres :famulos e disse-lhes: - ide passear, porque minha 
mulher nao qucr dormir comigo. 

Os famulos foram-se, e entáo ele chamou sua mulher 
para dormir com ele. A filha da Cobra Grande respondeu-lhe: 

- Ainda nao é noite. 
O mo~o disse-lhe : 
- Nao há noite; somente bá dia. 
A moºa falou : 
- l\íeu pai ten1 noite. Se queres dormir comigo, manda 

buscá-la, pelo grande rio. 
O mogo chamou os tres famulos; a moga mandou-os a 

casa de seu pai, para t razerem um caro~o de tucumá2
• 

Os famulos foram, chegaram a cas.a da Cobra Grande, 
esta lhes entrego u um ca.ro<}o de tucun1á muito ben1 fechado 
e disse-lhes : 

- Aquí está; levai-o. Eia! Nao o abrais, senáo tOdas 
as coisas se perderao. · 

Os famulos foram-se, e estavam ouvindo barulho dentro 
do coco de tucumá, assim: ten, ten, ten. . . xi. . . Era o ba
rulho dos grilos e dos sapinhos que cantam de noite. 

Quando já estavam longe, um dos famulos disse a seus 
('Ompanheiros: - Van1os ver que barulbo será este? 

O piloto disse: - Nao; do contrário nos perderemos .. 
V a.mos embora, eia, remai ! 
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~les foram-se e continuaram a ouvir aquele barulho 
dentro do coco de tucumá, e náo sabiam que barulho era. 

Quando já estaYam muito longe, ajuntara1n-se no meio 
da canoa, acendera1n fogo3

, derreteram o breu que fechaYa 
o coco e abriram-no . De repente tudo escureceu. 

O piloto en táo disse : - N ós es.tamos perdidos; e a 
inoga, em sua casa, já sabe que nós abrimos o coco de 
tucuma! 

Eles scguira1n viagen1. 

A moga, em sua casa, disse entao a sen marido: 
- Eles soltaram a noite; vamos esperar a manhá. 
Entáo todas as coisas que estavam espalhadas pelo bos-

que se transf orinara1n en1 animais e pássaros. 
As cois.as que . estavam espalhadas pelo río se transforina

ram em patos e em peixes . Do paneiro gcrou-se a onga; o pes
cador e sua canoa se tra.nsformaram em pato; de sua cabega 
nasceram a cabega e o bico do pato; da canoa, o corpo do 
pato; dos remos, as pernas do pato. 

A filha da Cobra Grande, quando viu a estrela d'alva 
disse a seu marido: ' 

- A madrugada ve1n rompendo . Vou dividir o dia da 
noite. 

Entáo c]a enrolou um fio, e disse-lhe: - Tu serás cuju
bin4. Assim ela fez o cujubin; pintou a cabega do cujubin de 
branco, co1n tabatinga5

; pintou-lhe as pernas de vermelho 
com urucuº e, entao, disse-lhe: - Cantarás para todo sem
pre quando a manha vier raiando. 

Ela enrolou o fío, sacudiu cinza e111 riba dele e diss.e : 
tu serás inhambu1

, para cantar nos diversos ten1po~ da noite 
e de madrugada. 

De cntáo para cá todos os pássaros cantaram em seus 
tempos, e de n1adrugada, para alrgrar o princípio do dia. 

Quando os tres fa1nulos chegara1n, o 1nogo disse-lhes : 
Nao fostes. fiéis - abristes o caro~o de tucumá soltastes 

a noite e todas as coisas se perderam, e Yós tarr{bém, que 

COMO A. NOJTE APARECED 13 

vos metamorfoseastes em n1acacos, andareis para todo sempre 
pelos galhos dos paus. 

(A boca preta e a risca amarela que eles tem no brago 
dizem que sao ainda ·º sinal do breu que f echava o carogo de 
tucumá e que escorreu sobre eles quando o derret eran1) . 

( 1) Esta lenda pertence a série das Lendas T1ipis, publicadas 
pelo gal. Couto de 1viagalháes em O S elvagem ( 3• edi~áo, Compa
nhia Editora Nacional, Cole<}áo Brasiliana, 1935, págs. 231-233) . · 

Couto de Magalháes (o.e., págs. 233-234) a comenta com as 
seguintes palavras: "Esta lenda é provavelmente um fragmento do 
Genesis dos antigos selvagens sul-americanos. 1t talvez o eco degrada
do e corrompido das cren~as que eles tinham de como se formou 
essa ordem de coisas no meio da qual nós vjvemos e, despida das · 
formas g rossciras com que provavelmenté a vestiram as avós e as amas 
de leite, ela mostra que por toda parte o homem se propos ·resolver 
este problema - de onde nós viemos 1 Aquí, como nos Vedas, como 
no Genesis, a questao é no fundo resolvida pela mesma forma, isto 
é : no principio todos eram f elizes; urna desobediencia, num episódio 
de amor, urna fruta proibid·a, trouxe a degrada~áo. A lenda é, em 
resumo, a seguinte : no princípio, nao havia distin<;ao entre animais, o 
homem e as plantas : tudo falava. Também nao havia trevas. Tendo 
a filha da Cobra Grande se casado, nao quis ~p~bitar com o seu 
marido, enquanto nao houvesse noite sobre o mund_t>; assim como havia 
no fundo das águas. O marido mando u buscar a noite, que lhe f oi re· 
metida encerrada dentro de um caro<;o de tucuma, bem fechado, eom 
proibi<ti\o expressa aos condutores de o abrirem, sob pena de perde
rem a si e a seus descendentes e a todas as coisas. A princípio, resifl
tem a tenta<;áo; mas depois a curiosidade de saber o que havia dentro 
da fruta os fez violar a proibi<;áo, e assim se perderam. Substituindo 
a fruta de tucumá pela ál'vore proibida, a curiosidaclc de saber pela 
tenta<;ao do espírito maligno, parece-me havcr no fundo do episódio 
tanta semelhanga com o pensamento asiático, que vacilo e pergunto 
se nao será um eco degradado e transformado desse pensamento f" 

Infelizmente, Couto de l\1agalhaes nao indica a procedencia desta 
lcnda, mas, conforme H erbert Baldus ( L endas dos Indios do Brasil, 
1' edi<;ao, Edjtora Brasiliense Limitada, Sao Paulo, 1946, pág. 83) , 
que so bascja numa a.firma~ao de Curt Nimuendaju, o dia1eto tupi no 
qual foi contada é a língua-geral do Pará. 

Sílvio Romero ( Contos Populares do Brasil, 4• edi<;ao melhorada, 
Livraria Francisco Alves, 1907, págs. XIV-XXII ) declara haver entre 
este mito cósmico de nossos indígenas e urna lenda da Nova Zelandia, 
bastante analogía . 

( 2) Tucumá é o nome comum de várias palmeiras ( Astrooaryu:m 
tuc'lltma Mart., Bactris setosa e Aorocomia officinalis) . 
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(3) Comenta Herbert Baldus (o.e., pág. 84): "As palavras -
ajuntaram-se no meio da canoa e acenderam fogo - nao surpreendem, 
quando se sabe que os Carajás do Araguaia, por exemplo, costumam 
levar nas suas viagens ti~oes acesos dentro da ubá". 

( 4) Ave da familia Cracidas ( Cwmana cti.jubi) , comum na Ama
zonia inferior, pertencente ao mesmo genero que a jacutinga do sul 
do Brasil. A crista é branca, bem como a grande mancha da gargan
ta. (Cf. Rodolpho Von Ihering : Dfoioná1·io dos .Anvmais do Brasil, 
Sao Paulo, 1940, pág. 293) . 

( 5) Argila. branca. . 
(6) Bixa orellana. Usa.do como tintura pelos indios, que com 

~ela pintavam o corpo para se protegerem contra a doen~a e o mal, 
ou, segundo outros, especialmente o etnólogo Rafael Karsten ( The 
Civilization of So1¡,th American Indians), por motivos rituais e má· 
gicos. 

(7) Nome comum a diversas aves da familia 'rinfi.mides, especial
mente as do genero Cryptu1·u.s. 

LENDA DO TIMBÓ E DA PRIMEIRA ÁGUA1 

A NTIGA~1IEN'rE, qua.ndo os ~Iaués ainda nao existiam, 
havia dois irmaos de nome Ocumáató e Icuamá. 

Um dia Icuama convidou Oc.umáató, todos os. bichos da 
terra e os peixes, para uma festa. 

Nesta festa come~aram logo a tratar de vários. assuntos, 
ao mesmo ten1po, o Jeju2 e o Matrinchao8

, nada dizendo, 
porém, de acertado. 

Falou o J eju, prin1eiro; depois, no intervalo da conversa 
·de outros bichos presentes, fa1ou o Matrincháo. 

Ora, Icuamá tinha levado consigo o seu único filho, 
crian<}a muito ladina que, notando os erros do Jeju e do J\fa
trincháo, se pos a corrigi-los, divertindo com isso as pessoas 
presentes. 

O J eju e o Matrinchao, zangados, fizeram urna pajelanga 
para o n1enino adoecer. · 

Ao chegar en1 casa, o menino adocceu, morrendo depois -
de muitos sofrimentos. 

Icuama, <liante do corpo do filho, jurou vingar-lhe a 
inorte, um día, atribuindo-a ao irmao. 

Enterrou, primeiro, a perna esquerda: dela nasceu o 
"tin1bó-urucúocúhup", isto é, o falso timbó4

• 

Depois, en tao, enterrou a perna direita: dela nasceu o 
"timhó-ocnhén", is.to é, o timbó verdadeiro. 

Ora, junto a Ocu1náató, irmáo de Icuama, morava o 
Sucu1·i-Ténon5, que t inha tambén1 un1 filho, 1nuito ladino 
e muito curioso, chan1ado Sucuri-Pacu. 

O Sucuri-Ténon proibira o filho de ir a casa dos seus 
tio.s, o J e,ju, o .Ji.Iatrincháo e a Traíra6, porque, como todos os 
pe1xes de pele, eram feiticeiros maus. 
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O menino, poré1n, desobedecendo-lhe, u~ día, foí a casa 
dos seus tíos, pois ouvíra, em conversa do pa1 con1 outros, q~1e 
um dos seus tios,· o J eju, tinha inventado, por meio de magia, 
a Primeira Água. 

Ao cheo·ar a casa dos seus tíos, nao os encontrou, mas en
controu a ti~, a Traíra, mulher do Jeju. 

Os tíos, disse-lhe a velha, estavam fazendo urna viagem. 
A mulher do J eju nao gostava do sobrinho, mas o r ece

beu bem fazendo-o sentar-se. E conversou com ele. 
' O menino nao se cansa.va de conversar, tudo querendo 

saber, mas, em verdade, só desejava saber se o tío, ~ Jej.u, 
tinha inventado a Agua. Estava pondo na conversa multo dis
farce para provar desinteresse pelo verdadeiro motivo da sua 
visita aos tíos. 

De repente p ediu a tia que lhe mostrasse a Água que o 
tio havia inventado. · 

A Traíra ficou muito espantada quando o sobrinho lhe 
falou na Água: - Que1n te contou~ 

- Ouvi fa.lar. 
A Traíra inostrou-lhe urna po~a pequenina onde estava 

a Água. 
(Como sobre urna placa de espelho, vinda do céu, esta

va caindo sempre urna gota de água: tane tan! tan!) 
O sino de hoje, explicou o narrador, é a imagem daquele 

pocinho e daquela gota de água. 
- Entao, isso é que é a Água, rninha tia~ perguntou a 

cr1an<;a. 
-- É isso. 
- Ah! - admiron-se ele. En pensava que era grande! 
A tia ficou zangada com o pouco caso que o menino fizera 

da inven<;áo do J ej u. Como era urna feiticeira má, f ez um 
feiti~o contra o sobrinho. Porque naquelc pocinho esta.va a Pri-
1neira Água ou o Princípio da Água. 

In1ediatamentc o menino con1egou a queixar-se de tonteira, 
de peso no estomago, de falta de ar . E despedí u-se da tia, 
voltündo para casa, onde se queixou ao pai. 

LENDA. DO TIJJ!Bó E DA. P R JM. EIRA. AGUA. 17 

Sabendo que o Sucuri-Pacu estiYera c1n casa dos tios, dis
se logo que o fiJho esta va enfeitigado. E 1nandou que o me
nino fosse procurar r~1nédios com quem. o enfeiti<;ara. 

O inenino f oi. 

Como o J eju, ao chegar da viagem com o Matrincháo, 
rora a\isado pela 1nulher da \isita do sobrinho e de have-lo en
feiti\ ado, bebeu depressa a água do pocinho e a Y01nitou numa 
cuia, an tes de o sobrinho, que já sabia ein carn inho, chegar-lhe 

~ao den10ron rnuito ten1po, cli.egava o .menino. 
Os tios o r ccebera1n, fingindo aJegria. 
O n1enin0 lhes pediu remédio, queixando-se de dores na 

cabeQa e no estó1nago. 
. - E stá aí ! - disse-lhe .o J eju, a pon tan do urna cuia onde 

vomitara a água do pocinho. - É t eu tudo, tudo. 
O 1nenino bebeu a água vo1nitada e logo as suas dores 

aurnentararn., a barriga lhe foi inchando, inchando, inchando. 
O menino pediu aos tíos que lhe curassem as dores na bar

r iga con1 o maracá7 de pajé8 • 

O tio passou-lhe o maracá na barriga, urna, duas ... e na 
terceira vez a barriga do Sucuri-Pacu estourou, dela come
~ando a correr grande quantidade d 'água, foi enchendo a casa 
e a1nea<tax a cobrir os. que estavam nela. 

Vendo isso, o J eju ma.ndou chamar o Morcego, a Ando
r inha, a Ariramba9 , o Sapo. 

O ~Iorcego e a Andorinha vierarn, mas, voando, só ro~a
vam a água. Nada mais faziam. 

A Ariramba, a Garga10
, o jVlaguari11, vieram também. 

Voaram sobre a água e foram ficar sobre os paus, espiando. 
O Sapo, assim que Yiu a água, contente, foi logo saltan

do nela, aos gritos. 

dos 

- Ah! Agora a gente já s.e pode banhar. 
E caíu nela, pondo-se a cantar, noite e día, no fundo. 
A. voz dele é baixa e ronca porque ele . só canta no fundo . 
lagos e dos tios. 
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Entao o J eju 1nandou cha1nar o Sucuri-Ténon, pai do 
menino. 

O Sucuri-Ténon veio. 
O J eju lhe pediu que fosse a brindo caminho para 
- Ora, isso é fácil! respondeu o Sucuri-Ténon. 

, 
a agua. 

Pos-se a fu1nar cigarros de tauari12
, jogando as pontas 

para os cantos da casa, urna, duas, tres vezes. 
E atirou-se, em seguida, nágua, procurando abrir ca

minho para ela, p assando sob o batente da porta, até que 
conseguiu sair da casa dos feit iceiros e arrastar consigo a 
água. 

o J eju só fazia r eco1nendar-lhe que nao olhasse para trás 
"para a Água fazer o rio direito e nao torto". 

O Sucuri-Ténon nito quis obedecer ao J eju e foi a frente 
da água, cavando o Jeito do río, mas sempre olhando para os 
lados e para trás. 

(Por isso, explicou o narrador, as cabeceiras do Rio Andi
r á sao fcias, cobertas de ár vores do igapó) 13

• 

Os peixes, vendo que a Agua crescia cada vez mais, r e
solvcram mergulhar nela e saltar de un1 lado para outro. 

As aves -- Ar iram.ba, Socó14, Garga) Marreca15, Marre
cao16, Anani11

, Andorinha - ficaram pelas árvores das mar
gens do Río Andirá. E com elas ficaram os morcegos., r ente a 
água e nos ocos dos paus. 

Icuama, sabedor de que a .Água tinha formado os rios, 
os paranás, os lagos, os igarapés, os igapós, disse : 

- Agora é que eu vou me vingar. Já sei que os peixes 
foram os assassinos do meu filho . Vou arrancar timbó! Vou 
arrancar timbó! 

E foi. 
J\1andou, depois, chan1ar Ocumáató e contou-lhe o que ia 

fazer. E convidou toda a gente para o ajudar num putirum18
• 

Vieram os convidados. 
I cuama r ecomendou-lhes que nao deixassem mulher grá

vida pegar no t imbó, senáo o tin1b6 ficaria se1n for<;a 11
• 
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E, batendo feixes de timbó, alastrou a Água com o suco 
da planta. 

Todos os peixes, entáo, comegaram a ficar tontos a vir a 
tona da água, bebedos. ' 

A gente, aos gritos, apontava os peixes: 
- Os peixes já estao morrendo ! Os peixes já estao mor

r endo ! 
I cuama e Ocumáató e os companheiros foram pegando os 

peixes mortos, a tona da água. . 
Só pegavam os rnaiores. A Ariramba, a Garga o lvlaguari 

o Socó comiain os pequcninos. . ' ' 
~ Ora, a O~ga e a mulher , vendo tantos peixes, pularan1 

nagua, esquec1da a mulher de que estava grávida2º. 
. Assim o timbó ficou logo sem forga, deixando de embc

bedar os peixes e inatá-los: ~ 

Icuamá notou que fora desobedecido e o resultado era 
aquele. 

Para castigar a Onga, tirou-lhe a sombra (matou-a) e 
pla.ntou-lhc os olhos no sítio encantado que era de sua irmá 
Onhiamuagabé21, deles nascendo . a castanheira. 

O Sucuri-Ténon, dizem, mora hoje no Amazonas. 

.Cl ) Lenda recolhida por Nunes P ereira entre os indios Maúes e 
pub~1cada pelo mesmo em seu livro Os Jndios Maués (Edi~ao da "Or
gamza~ao Simoes", Rio de J aneiro, 1953, págs. 94·100). 

Os Maués pertenc~m a família lingüística Tupi e tem sido estu
dados por Nunes P ereua e .Curt Nimuendaju, entre alguns outros. 

52) " P equeno peixe de escama" , escreve Stradelli (Vocabulário 
da lingua-11eral p~rt1:fl.ues ·nheengat'U e nheengatu-portugues, in "Revis
t3: do Insht~to Historie? e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, 
R10 d~ J aneuo, 1929, pag. 467) , "que os pescadores do Baixo Amazo
na~ dizem ser a melhor isca para pegar pirarucu de anzol. Pelo que 
afumam, tem épocas ero que tero menstruos e em que para nada serve". 

( 3) Pcixe de río da :f amília dos Caracinídeos ( Bryoon brevica1,¿
datus Gunther.) 

do (4) Segundo. Stradelli ( o ~ c., págs. 675-676) , timbó é o "nome· da
A ªº sumo .de diversas plantas - Pa1llinas, Cocculus e afins - que 

tero a propriedade de atordoar e matar os peixes que o ingerem, em-
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bo1a em pequena quautidade, sem contudo ser nocivo a quem os come. 
A planta ou a parte dela utilizada o que varia conforme a qualidade, 
é pisada e misturada com tijuco. A uistura assim obtid:t é jogada nágua 
no lugar escolhido. O peixe, q_uando o t imbó é de boa qualidade e bem 
preparado, nao demora muito a vir a tona, onde é apanhado sem difi· 
culdade." 

O timbó falso, segundo o mesmo autor (o.e., pág. 676) é urna 
"planta que se parece com as que dao timbó, sem f ornece-lo." 

(5) Espécie de serpente (Ennectes murinus) que vive principal
mente nos pantanos e rios . .As vezes atinge enormes dimensoes. 

( 6) Peixc ele rio da família dos Caracídcos ( H ovlias malabaricus) . 

(7) O maracá, segundo Stradelli (o .e., pág·. 514), é um "choca· 
lho f eito de uma caba~a esvaziada, enfiada num pau e cheia de pedri· 
nhas ou de fru tas duras . Os rnaracás sao f eítos cm gernl de cuieté, 
mas há mnracás .fcitos de um tecido de talas, e os dos pajés costumam 
ser fcitos com urna espécie de pequena coloquíntide silvestre, que cresce 
nas senas. Os que ser vem para puxar a dan~a sao pelo cornum ornados de 
penas, quo varia.m . conforme a tribo, assim como de dcscuhos elegantís
simos, incisos, e tornados vistosos com tabatinga." O maracá, após ter 
sido preparado pelo pajé, em cerimonia especial¡ fica dot.ado de gran· 
de for\a mágica, tornando-se o receptáculo por cxcclCncia dos espíritos 
(Cf. Estevao Pinto : Os Indígenas do 1'lordeste, 29 vol., Colegao Brasi· 
liana, Companhia Editora 1\acional, Sao P aulo, 1938, págs. 300-30~~; 
Artur Ramos : I ntrodu<;áo a A ntropologia Brasileira, 1° \ Ol., Ed i~oes 
da Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janciro, 1943, págs. 124-125; 
e out.ros, todos ressaltando a f11nGaO mística do maracá) . 

(8) "Nome dado, pelos índios dr língua tupi-guaraní, ao médico· 
feiticei.ro e xama", isto é, "o indivíduo que, entre povos primitivos cos· 
turna por-se em comunica<;áo direta com seres sobrenaturais, por mefo 
de sonhos, visoes ou práticas mediúnicas" e que cura doentes "apli· 
cando-lhes práticas mágicas, acrescidas, as vezes, de mefüca<;oes ernpí· 
ricas o rudimentnres". ( Cf. Emílio Willems : Dicionário de Socio logia, 
Editora Globo, Porto Alegre, 1950, págs. 102, 114 e J 55). 

(9) Segundo Bn.rhosa Rodrigues (Po1·anduba .LJmazonense, in "Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, Rio 
de Janeho, 1890, pág. J 91 ) , esta ave é um sindáctilo, conhecido por 
Ma1·tim Pescador, do genero A lcedo. 

(10) :t urna bela ave pernalta aquática, da familia dos Ardeídeos. 

(11) Scg·undo Stradelli (o .e., pág. 519) : ".d.1·dea cocoi. Garc;a 
cinzenta. Muito comum em todo o Amazonas, vive isolada e nunca é 
encontrada em bando". 

(12) Ta,ari, conforme Stradelli (o. c., pág. 669), é "a entrecasca 
de urna espécie de Cm·ataria, que serve para mortalha para cigarro, mui· 
to usada em todo o interior do .Amazonas. Se extrai cortando a casca 
do tavarizeiro da largura desejada, batendo-a depois coro um macete, 
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ou cousa que o valha, até separar a parte externa do líbor, e conti
nuando para depois separar as diversas folhas do líber entre si". 

(13) Trecho de floresta onde a água, após a inunda<}áo dos 
rios, fica estagnada durante a.lgum tempo. 

(14) A designa<}ao socó, segundo R. von Ihering ( Dicionário dos 
.dnimais do Brasil, Sao P aulo, 1940, pág. 731 ), "comprecnde várias es
pécies de aves da fam. A rdeídeos, semelhantes as gnrgas, porém com 
pesco<}o grosso e de plumagem fundamental amarelo-f errugínea, ornada 
de fitas e listroes de cor bruma, que as torna malhadas. Os socós prefe· 
rem movimentar-se a noite, passando o dia mais retraídos e escondidos 
entre a folha.gem." 

(15) Nome genérico que designa aves da família dos Anatídeos. 
(16) Nome comum a duas aves da f amília dos Anatideos (Neochen 

jubata Spix e Nletopiana peposaca Vieill. ) 
( 17) Ave brasileira da f amília dos Anatídeos ( N ettion bra.siliense 

Gm.) . 
( 18) Reuniáo de vizinhos, convocados para a oxocu<;ao de um 

trabalho coletivo. É chamado ainda mutirao, puchirum, mochirao. 
. (19) De urn modo geral, entre os nossos indígenas, as mulheres 

grávidas e menstruadas nao pódiam tocar nas armas, pois acreditavam 
que isto lhes tiraria a forga. Entre os Jvf aués essa cren<}a de que "as 
mulheres menstruadas estragam tudo" também existe (Ver Nunes P e· 
reira : o .e., págs. 40, 43 e 161 ) . 

(20) Esclal'ece Nunes P ereira (o.e., pág. 161) : "Os anima.is da · 
mitologia indígena estáo sujeitos as mesmas f un<;éíes fisiológicas comuns 
a mulher ou comuns ªº homem." 

Assim, nesta lenda, "a on~a grávida, tendo pulado nágua onde 
haviam batido timbó, anulou a a~ao dessc vegetal ictiotóxico. E daí 
haver sido castigada por Icuama, que lhe tirou a sombra, isto é, que a 
matou." 

(21) Refere-se ao No<}oquém (vide a leuda "História do Guaraná", 
recolhjda por Nuncs Pereira ent re os l\faués, o.e., págs. 121-126 e trans
crita ncsta coletanea), que era o sít io onde se encontravam todas as plan· 
tas e animais úteis aos J\IIaués, e que simboliza o território habitado 
ant.igamente por esses índios (ibídem, págs. 12-13) . 
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Len da da inundaf áo g eral 

E M remotíssin1as épocas, os índios :fizeram, no rio, um pari2, 
kago, e um homem, um tal J okurugwa (esplendor dos 

olhos)' foi ver se na rede havia muitos peixes. Qual nao foi: 
porém, a sua surpresa ao encontrar o espírito jakomea ama
relo (pois há tres espécies de espíritos jakomea: un1 an1arelo, 
vermelho outro, e negro o terceiro3

). Aproximou-se em ponta 
de pé e frechou-o. Entao jakomea, para castigá-lo, mandou 
crescer as águas. A água fazia " pof" e inunda va a terra. 
Entao aquele homem comegou a fugir; cor rcu a procura dos 
índios e comegou a gritar-lhes : 

- Fugi, fugi, a água vem contra nós. 
Sempre fugindo chegou a aldeia e c01negou a gritar: 
- Fugi, fugi, porque a água se aproxima. 
Correu a sua cabana, tomou de um t igao aceso e com ele 

fugiu adiante das águas, subiu num primeiro morro até ao 
cume, e escalou um segundo e o cume de um terceiro. 

Os índios nao lhe deran1 crédito e quiseram ficar onde 
estavam; quando a água estava para alcangá-los, comegaram a 
fugir, mas foram cobcrtos por ela. e per eceran1, e suas aldeias 
:foram destruídas . A água rnatou também os pássaros, as fe
ras e todos os seres. 

Scnnente J okurugwa vivía ainda, porque se tinha refu
giado no cume do n1onte onde sentou nun1 pequeno espago, o 
único que ficara enxuto. 

Entáo olhou em volta e viu que as águas tinham coberto 
as selvas, as savanas e chegava1n até o monte; e subiam ainda.; 
chegaram até o lugar onde ele se assentava e aí pararam. 
Bntao pegou uma pedra, abrasou-a no fogo que consigo trou- -
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xera e, tirando-a do fogo, arren1essou nágua que fez "xiú" e 
come~ou a diminuir; aqueceu outras e atirou-as de cá e de lá 
e a água cada vez mais descia, até tornar descoberta a planície. 
Entáo desceu do monte, dirigiu-se para a aldeia e assobiou, 
chamando os índios, ·mas ninguém responden ao seu assobio; 
ele disse : 

- Pobre de mim! nao acharei mais os meus companhei
ros; com cer teza a água destruiu-lhes a aldeia. 

Procurou e olhou1 todavia, muito tempo ern derredor e, 
finalmente, encontrou un1 pequeno rasto de um pobogo, "vea~ 
do". Entáo assobiou novamente ·e o pobogo responden ao seu 
assobio. 

Dirigiu-se para aquele lugar .e ao pé de urna palmeira 
encontrou urna cerva encolhida no chao e dirigiu-lhe a pala
vra, dizendo: 

- Certamente foste tu que respondestc ao meu assobio. 
Ela responden: · ~ 
- Sim, sirn, fui eu que respondí, usando da palavra 

dos índios. 
En tao o índio desposou-a e teve muitos filhos e filhas: 

primeiro teve um filho que tinha a cara e as patas de cervo; 
depois teve urna filha com rosto humano, mas com pelo em 
todo o corpo; depois teve um filho cujas máos, pés e cabe~a 
eram como as nossas máos, os nossos pés e a nossa cabega, inas 
com manchas de pélo curto; depois nasceu urna filha com um 
pouco de pelo no peito e nas costas; depois um filho com 
apenas alguns pelos na espinha dorsal. Os dernais filhos e 
filhas nascera1n todos sem pelo algum. En tao dividí u seus 
filhos en1 duas segoes: a alguns considerou exerae, aos outros 
tugaregue, e estabeleceu que homens e rnulheres e-x.erae espo
sasscm os tugar.egue e os tugar.eigue aos exerae. É por isso 
que, até hoje, os índios fazem assim. 

( 1) Leuda publicada pelos Padres A. Colba.cchini e César Albisetti 
em Os B ororos Orientais (Companhia E ditora Nacional, Col. Brasilia.na, 
S. Paulo, 1942, págs. 200-201) , acompan11ada do seguinte comentário: 
"Esta lenda é muito importante porque a.cena a divisáo da tribo na3 
duM se~óes que até hoje está em uso. Nao se <leve acreditar poré~ 
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que esta lenda con te o prjmeiro nascer das duas se~oes, porque J ok1tritgw<i 
nao fez senáo re tabcleccr as duas se~oes desaparecidas por causa do ca
taclisma. Assim também a institui~ao dos 8 clas e do matriarcado 
que lhes está anexo, sao muito anteriores ; por esse motivo J oku
rugwa pos suas :filhas e scus filhos tugaregua e exercie, primeiros es
típetes dos clas novamente restabelecidos". 

Os Bororos pertcncPm a família. lingüística do mesmo norne. Fo
ram estudados por Karl von den Steilwn ( E ntre os aborí.yiiies do 
B rasil Central, Sao Paulo, 1940) , P e. A. Colbacchini (o. e. ) e H er
bert Baldus (Ensaios de Etnologia B r asileira, Companhia EditOra Na
cional, Col. Brasiliana, Sao Paulo, J 937 ) , entre outros. Os Boro1·os 
Orientais ou Orm·imitgi1dogue sao divididos em duas 1netadcs exóga
mas e matrilineares. 

(2 ) Gradeado feito de fasquias de mRdeira, amanadas com 
cipó, usado nas pescarias. Com ele bana-sc a boca dos lagos ou 
igarapés, para impedir a saída dos peix~'s, ou se constróem os cun a.is 
ou cacu-ris (Cf. Stradclli: "Vocabulárfo da, língiw-geral portugués
nheéngatu e nheéng<iitu-portugués, in ' 'Revista. do J nstituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, .Rio de J anefro, 1929, 
pág. 592) . 

(3) Na versao que o prof. Herbert Baldus colheu entre os ín
dios da mesma tdbo (o .e., págs. 176-178) , J okitritgwa viu, · dcntr0 
da rede, os tres esphitos jacomos ou jakomea, o amarelo, o vermelho 
e o negro, mas como nesta, alveja o amarclo. 

COMO OS HOMENS RECEBERAM O FOG01 

A KTIGAi\IRKTE, quando os ho1nens ainda nao tinham 
fogo, YiYia urna Yelha de no1nc P elénoscnnó. Ela ajuntou 

um inonte de lenha e o enfiou· en1 bajxo do fogao. Depois, abai
xou-se com o tl'aseiro Yoltado para a abertura do fogao. De seu 
corpo saiu nnlito fogo, atraYés do ánui:l, e incendiou a lenha. Ela 
fez muitos bcj jus do uiandioca e caxi:ri2

• Os outros con1ia1n bcijus · 
de mandioca torrados no sol. l7rna inoga viu c01no a velha 
defecava fogo e contou ao povo. Todos vierarn e pedira1n fogo 
:l Yelha. A Yelha nao o quería dae e disse que nao tinha fogo. 
Entáo, eles agarraram a .v:elha e aina1-raram seus bra~os e suas 
pernas. Depois ajuntaram muita lenha. Sentaram a velha sobre 
o inonte e lhe apcrtaran1 o ventre com as maos. Aí, ela de
feco u f ogo. O fogo transf ormou-se nas pedras wato3 que, 
quando nelas se bate, da.o f ogo. 

(1 ) Lenda colhida por Koch-Grünberg rntre os Taulipangs, que 
lhe foi nanada pela taulipang Mayuluaípu. E~ta leuda foi publicada 
no seu V01n Roraima zum Orinoco (Str<'ckcr und Schrode1', Stuttgart, 
1924, pág. 76) . 

Os Taulipangs pcrtcnccm a farnília lingliística Caraíba. 
( 2) Bebida :fermentada de qualquer <"Spécie de f écula, mas, de 

preferencia, de fa1·inha de mandioca, cozida antes em beiju e desman
chada em água fria ( Stradelli: V ocab'Ulár1o da lingua-gerai portugues
nheengatu e n heengatu-porti¿gues, fo "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Río de Janeiro, 1929, 
pág. 407) . 

(3) P edras de f ogo que se encm1tram 110 Roraima (Koch-Grün
berg : o.e., pág. 76) . 
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A NTIGA1\1ENTE as n1ulheres foram e1n busca de milho, 
mas acharam pouquíssimo, son1en te algumas espigas cada 

urna . Levaram dcpois um menino e des ta vez f oram mais 
afortunadas, porque acharam urna g1·ande quantidade de 
milho e no 1nes1no 1 ugar o socaram para fazer páo e bolo 
para os ho1ncns que tinha111 ido a caga. 

O menino conseguiu subtrair grande quantidadc de milho 
cm grao e, para esconder o furto as mullieres, encheu urnas 
taquaras que preparou de propósito em grande quantidade. 

Voltou a sua cabana; tirou o milho e o entregou a avó, 
dizendo: Nossas ináes lá no bosque fazem pao de milho : faze 
um para miin, por que quero come-lo com meus amigos. 

A avó o satisfcz. Quando o páo cstava pronto, ele e 
seus amigos comcram; depois cortaran1 os bragos e a língua 
a avó) para que nao manifestasse o fur to c01netido e nao se 
opusesse a quanto t inhan1 deter1ninado fazer. Para o mcs1no 
fim, cortara1n a língua de um belo papagaio doméstico, e pu
seram e1n liberdade todos os pássaros criados na aldeia. 

Tinham resolvido fugir para o céu, temendo a ira de 
scus país e maes. Dirigiram-se para a floresta, chamara1n o 
piodduddu, "colibrí"; e colocaram-lhe no bico a pon ta de 
lnna compridíssima corda, dizendo-lhc : 

- Pega, voa e a1narra a ponta sobre es.te cipó e a out1·a 
extremidade que amarraremos na perna, prendeTás lá e1n 
cima, no céu . P rocura prende-la solida1nente numa árvore 
grossa de lá . 

O colibrí fez como lhe foi di to. Entao os meninos, um 
Jcpois do outro, foran1 subindo, prin1ciro pelo cipó, scrvindo
se dos nós que ele naturahnente poss:ui, com.o de escada; de-
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pois se penduraram na corda, que o pá.ssaro tinha coloca
do na extremidade do cipó. 

Entáo as máes voltaram e, nao achando os filhos, per
guntaram a velha e ªº papagaio: 

- Onde estáo os nossos filhos1 - Onde estáo nossos 
filhos~ l\1as nem a velha, nem o papagaio deram-lhes res
postas . Urna delas saindo ao aber to, viu urna corda que che
gava at é as nuvens, e agarrada na mesma urna longa f ila de 
meninos, que escalava o céu. 

Ela avisou as outras mulheres e todas correram para a 
mata e co1negaram a chamar os meninos afetuosamente, para 
que descessem, mas eles nao lhes deram ouvido e continuaran1 
a subir. Entao as maes comegaram a chorar e a esconjurar 
que descessem e voltassem a habitar com elas. Mas os meni
nos nao só se fizeram de surdos aos pedidos de suas maes, 
mas até se apressaram· em subir. 

Entáo aquelas mulheres, vendo que inúteis eram seus 
rogos, comegaram também a subir pelo cipó e, term.inada tal 
ascensáo, treparam pela ·corda, com o fim de alcangar seus 
filhos. 

O menino que t inha roubado o milho se colocou último 
da fila, e foi, portanto, o últ imo a chegar ao céu ; quando 
chegou, viu que na corda, un1a depois da outra, estavam 
agarradas tódas as mullieres; entao cor tou a corda, e todas 
aquelas mulheres caíram desajeitadamente em terra, onde se 
inudaram em animais e feras. 

~sses meninos desnaturados, como castigo da sua mons
t ruosa maldade e ingratidáo, foram condenados a olhar todas 
as noites fixamente a terra, para ver o que aconteceu as 
suas 1naes . Seus olhos sao as estrelas. 

( 1) Lenda publicada pelos Padres A. Colbacchini e C. Albisetti 
em Os Bororos Orientais (Companhia Editora Nacional, Col. Brasilia.· 
na, Sao Paulo, 1942, págs. 218-219) . . 

Os Boro ros pertencem a f amília lingüistica. do mesmo nome. . 
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ERA urna vez um homem de nome Gilijoaibu. Tinha urna 
mulher, Vaiúlale, que nao queria saber nada dele. Tinha 

um irmáo bonito, e ela gostava <leste irmáo. 
Un1 belo día, Gilijoaibu trepou nuin abacateiro, colhen

do os frutos. As escondidas, a 1ntllher tinha trazido un1 ma
chado. O hon1en1 subiu na árvore para colher os frutos. Jogou 
os frutos para baixo. Ela os recolheu, aguardando só o mo
mcn to em que éle desceria. O homen1 ia des.cendo. Quando 
chegou no meio do. tronco, a mulher t omou o machado e cor
tou-lhe a perna direita, como se Ye ainda hoje. Ela voltou 
para casa. 

O irmao estava trabalhando na roca. Nun1a árvore esta.va 
um passarinho que canta va: ., 

- Gfrijovaid. 
O irmao perguntava: 
- O que diz o pássaro~ 
O passarinbo aproxirnou-se, bateu as asas e cantou: 
- A n1nlher de ten irinao cortou, com machado a perna 

dele. ' 
O irn1a.o deixou a cnxada e correu furiosamente para casa. 
Vaiúlale estava deitada na rede. Levantou-se, quando ele 

veio, e deu-lhe cariri2. ~le perguntou: 
- Onde está o meu irmao? 
Ela disse: 
- Ficou co1hcndo frutos. 
O ir1nao tornou-se triste e deitou-sc na rede. Veio a n1u

lher e deitou-se ein cima dele. O innao qujs saltar fora, mas 
ela o embrulhou na rede. Anoiteceu. Ela nao quis deixá-lo sair 
da rede, a maldita, nem sequer para f azer pipi. 

GILIJOilIBU TORNA. ;SE S l!J1'E -ESTRÉLO 

O marido esta va no mato, gritando de dor. Ela disse: 
- Deixa teu irmao! Foi pescar, talvez. Quando voltar, 

sairei da rede. 
O irmao, porém, sabia de tudo, pois o passarinho lho tinha 

contado. De noite, para ter tempo de fazer pipi, pediu-lhe 
comida. E la saiu da rede. Entao veio o marido, arrastando-se, 
e gritou: 

- Oh, meu irmao, minha perna foi cortada por 1nacha-
do ! l\ilata esta mulher ! 

o irmao perguntou a n1ullier: 
- O que fizeste com teu marido~ 
Ela respondeu: 
- Náo lhe fiz nada. Deixei-o pescando ·0 colhendo frutos. 
Assim enganou sen1pre o irmáo. 
Ele tornou: 

, ~ 

- Fizcste algu1na co1sa. a ineu irmao . O passarinho me 
con tou a história. 

Ela disse: 
- lVIentira ! Nao lhe fiz nada. Nao lhe :fiz 1nal algum. 
Quando, de fora, o marido gritou de dor, ela juntou-se 

nova.mente com o irnüio na rede, abra~ando-o tao firme que 
nao pode sair. o irmáo disse : 

- Fizeste alguma coisa ao homein. Nao ouves como 
ele grita? 

l\!Ias a 1nulher nao deixou o irmao sair da rede, enquanto 
o outro jazeu, gritando, <liante da casa : 

- Meu irmao, meu ir1nao, ajuda-1ne, ineu irmao! 
O irmao nao pode sair. 
O ferido tinha u1na flauta de taquara3• F icou no chao e 

gritou até a meia-noite. Entáo o ir1nao responden: 
- Nao posso ajudar-te. Tua Inulhcr nao me deixa sair 

da rede. 
Ela tinha fechado a porta, an1arrándo-a com cordas . . O 

irmao disse ao f erido : 
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- Dia virá em que te vingarei. Sofre lá fora! Tua mu
lher ten1 de sofrer um dia ta1nbém. 

Bateu na mulher, mas ela nao o soltou. 
Fora, o :ferido ergueu-se apoiado a ombreira, trepou no 

telhado e tocou na sua flauta : ting-ting-ting. O irmao dentro 
da casa chorava, pois tinha dó dele. O ferido tirou a flauta da 
boca e disse ao irmao : 

- Fica em casa! Cria bons :filhos e boas filhas! Saúde 
e felicidad e! l\IIas toma cuidado com a mulher ! Desconfia sem
pre dela! 

O ir1nao perguntou: 
- Aonde vais? 

O outro respondeu: 
- Vou para o. ~éu. Quero ser sete-estrelo, o corpo corn 

,. 
tuna so p erna. 

Entao o irmao responden: 
- ~"'ico aqui por algum te1npo, enquanto nao tiver des

gosto e má sorte. Estou triste por teres de sofrer tanto. Um 
dia, tua 1nulher pagará pelo que t e fez. Tenho muito dó de ti. 

Entao disse o outro : 
- Quando eu chegar ao céu, haverá muita trovoada e 

ch uva. Entáo virao as piracemas e tu comerás muito peixe. 
(Até o dia de hoje, sete-estrelo indica o tempo das chuvas). 

Sete-estrelo subiu ao céu, sempre tocando ting-ting-ting. 
Entao a mulher soltou o irmáo, abriu a porta e espiou. O 
irmao sentou-se no chao e chora.va. Sete-estrelo chorava tam
bém e disse : 

- Vou ver onde posso ficar, onde acho lugar no céu. 
O irmáo menor ficou com a mulher, fazia casa e roga, 

tendo com ela cinco filhos, duas femeas e tres varóes. Pensava 
se1npre com tristeza na viagem de seu irmáo. 

Um dia, indo cagar, encontrou urna colmeia. Sempre pro
curava um meio de matar sua 1nulher. Quando voltou para 
casa, disse-lhe: 

- Lá há abelhas. \ Tamos buscar mel ! 

GJLJJOAIBU 'l'ORNA·SE SETE·ESTRtLO 

A mulher respondeu: 
- Vamos! 

31 

1tle sempre se lembraYa do sofrimento do irmáo e pen
sava nu1n meio de matar a mulher . Levou esta o mesmo ma
chado com que tinha cortado a perna do irmao. A colmeia 
nao esta'ª alta . Ele fazia com o n1achado un1 grande buraco 
redondo no tronco e experimentava até poder meter a cahega 
dentro dele. Bnta.o chupou o me] . Fa.zendo isso, olhava sem
pre desconfiadamente p ara a mulher, 1en1brando-se das pa
lavras do innao. :Th'Ias ela estava sentada, tranqüilamente. Nao 
queria matá-lo, pois estava inuito contente com ele, dcpois de 
t~r n1orto o ir1nao. En tao ele disse : 

- Estou cheio. Agora é a tua Yez. Bxperimenta! Chupa o 
mel! 

· Ela ton1ou a cabaQa,, guercndo tirar o mel com a, mao. 
Entáo dissc o homem : 

- Ponha a cabe~a para dentro; sena.o perde-sc n1el demais. 
1tle t inha e1nnurrado eom a111bas as maos o 1nel de tal 

maneira que ela podia penetrar profundamente. Entáo ela 
deixou a cabaga e entrou no buraco com a cabega e a metade 
do corpo. O homem tomou-a pelas pernas, fazendo-a entrar 
completamente. Agarrou o peda~o de pau que tinha tirado da 
árvore. A mulher perguntou : 

- Para que serve isso? 
Respondeu: 
- Serve para subir. 
Entao ele empurrou o pau no buraco. 
A mulher gritou : 

- O que estás fazendo~ Parece que queres inatar-1ne. 
:Ele responden : 
- P elo que fizestc a meu irmao, pagar-me-ás, agora. Ago

ra sofrerás o que sofreu ineu irmao. Tenho dó de ti, inulher, 
mas nao agüen to n1ais o . que fizeste a mcu irmá.o. 

O hon1e1n fechou o buraco. Enta.o escutava a árvore. Que- . 
ria onvir o que seria dela. Primeiro, ela gritou alto: 
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- iVIeus pobres filhos ! ~Ieus pobres filhos ! l\[es1no tor
nada tatu, le1nbrar-n1c-ia se1npl'c dos 1neus filhos ! 

Dcpois ~riton cada Yez 1nais bajxo, fez kcnong-kenong-ke-
nong, c01110 faz o ta tu, e ficou trans.formada cm tat n. 

O homr1n Yoltou para casa . Os fi lhos lhe JWrguutaran1: 
- Onde está a nossa 1náe? 

J~le nño rnntou o que tinha feí to, mas cnganon as Cl'lan
~as, di?.cndo: 

- D<'ix0i tt Y08Sa rni:íe no nwto e nüo sei onde estú. 'ral
vez f oi corn ida pe 1 a onc_:a. 

J\ lgnn!'i clins mais tarde o hom.ein ioi co1n o:; filhos para 
o lrlíüo e nrhon nn1a coJmeia. I1cYou as crian<;as 111ais para o 
fundo do nla1.o, <l<.'ixando-as lá. Volton e pós fogo ¡). cm:w . Bnta.o 
rcgrcssou para junto de sens í'ilhos e Cles foram hnsrar n1e1. 
O ho1nA1n clcrruhon a á1Tore tiroi.t-lhc o n1cl e comen até cn
cher a barriga. f)epois disse aos filhos : 

- O que Yamos ser agora 9 
Urna fil ha disse : 
- Káo sei. 
Ele <lissc : 

- Cu1 ia, i::;so nao pode ser. Anta, isso nao pode ser. Veado, 
isso nao pode ser . l\Intlun4, inhi.nnbu 3 , cujubi", tuclo isso nao 
pode ser. S<1 nos transformar1nos ncsscs ani1nais, seren1os rnor
tos e COillfriOS . ·v mnOS YÍTar araiuag7

, p OÍS CStC nao é rnorto 
e comido. 

Cantou: 

A rai'ilág, ffraiiiág, vcirnos embora. 
Conio araii1,ág 'l)Cl?nos enibora, va11ws enibo1'a. 
Todos. 

1'endo coniido rnel, m.el, vanios eniborc1, varnos e'inbora. 
11 barriga cheia, de mel, só de niel. 

Disse : 

- ·vainos, n1cus filhos! Vira111os arainág! Entao nao nos 
comerá.o. 
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Disse : 
- a ... 

e todos os filhos disseram: 
- - -- a ... a .. . a ... 

e um detr ás do outro desapareceram na mata. 
É por isso que o araiuág, até hoje, gosta de mel, nao ten

do medo das abelhas. 

( 1) H erbert Baldus ( L endas dos . indios do Brasi l, 1 • edi!tao, 
Editora Drasiliense Limitada, Sao Paulo, 1946, págs. 14-19), que tra
duziu esta lcnda para o portugues, tendo por base as duas versóes 
a1emas de Teodor Koch-Grünberg, publicadas no segundo volume de 
seu JTom :Roraima zum Orinoco, (Berlím, 1916, págs. 55-60), e nos 
l ndianermarchen aus Süda-merika (págs. 105-109), transcreve o seguin
te comentário déste autor, que se eneontra nessa última obra (págs. 
1520-321) : 

' ·-
ªNa interpreta!táo índia, as Pleiades formam juntas com o grupo 

de Aldebará e uma parte do órion a figura de um homem com uma 
só perna, que subiu ao céu, depois de sua mulher infiel lhe ter cortado 
a outra. Antes de subir, avisa ao irmáo que, com o seu desapareci
mento, come~ará o tempo pluvioso, a piracema, e, portanto, a abundan· 
cia de alimento. As Pieiades tem para os índios Taulipang a maio1 
importanda na determinagao das esta<;oes do ano, indicando o t empo 
dos trabalhos do plantío. Quando desaparecem no oeste, principia a 
época das chuva'5. Reaparecendo no oriente, anunciam a esta<;ao seca. 
P odo-se falar de ' '&no pleiadar". Ao lado das Pleiades, que representam 
a cabega do herói, as estrSlas do grupo do Aldebará e do órion, desem
penham um papel secundário. Por isso, no texto original, o herói é 
cognominado de "cal>c:l!ta de estrélas". O mito pertence aos chamados. 
mitos de ó rion, teudo muitos paralelos entre outras tribos das Guia 
nas." 

Esta lentla pertence aos Taulipang da regiao situada entre o Ro· 
raima e o Rio Uraricuera, Guiana Inglesa e Drasileira. (Cf. H crbert 
Baldus, o .e., pág. 14). Os Taulipang pertencem a família lingüística 
Caraíba ( ibidem, pág. 86). 

(2) "Bebida fermentada de qualquer espéeie de f écula, mas, dE 
preferencia, de farinha de mandioca, cozida antes em beiju e des 
manchada em água fria" ( Stradelli: o. c., pág. 407) . 

( 3) Segundo Stradelli ( Vocabulário da Ungua-geral portugues
nheengatu e nheengatu-portugu-és, in ''Revista do Instituto Histórico e. 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de J aneiro, 1929, 
pág. 655), taquara é uma "casta. de Bambusea espinhosa, que cresee 
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nas terras firmes, e cujo caule duríssimo e endurecido ao fogo é 
utilizado para ponta de flecha." 

( 4) N orne de várias espécies de galináceos do genero Crax. 
(5) Nome comum a diversas aves da f amilia Tinamidas, espe

cialmente as do genero Cryptwrus. 
( 6) Ave da família Cracidas (C'U!mana oojubi). 
(7) Quadrúpede arborícola que come mel (Cf. Baldus ; o.e., 

pág. 85). 

O SERPENTAR.101 

e ONTAM que urna mulher foi um dia a casa de um ·ho
rnero casado e pediu para aí ficar. Perguntou-lhe o bo. 

mem: 
Que sabes tu fazer1 
Sei fiar. 
Entao, :fia. 

' : 

Dizem que deu-lhe algodao. Depois a mulher ficou em 
casa dele. Deixavam-na só e nada lhe davam para comer. 
Entáo, ela ia ao ninho das galinhas e tirava os ovos · para 
chupar, e deixava as cascas inteir~s, como se nao fossem que
bradas . Depois diss.o, o homem voltou do mato com dois ovos 
de inutum; quebrou um e -meteu dentro dele um cabelo hu
mano. Em seguida, a mulher :foi chupá-los. Cresceu-lhe tantO 
a barriga que ela já nao podia andar. Voltando do mato, o 
ho1nem disse-lhe: · 

- Vamos apanhar sorva2 que encontrei aqui perto. 
Dizem que da barriga responderam-lhe : 
- Eu vou contigo, minha máe. 
Disseram eles entao : 
- Que é isto~ 
Falou outra vez a barriga. 
- Eu VOU contigo, minha mae. 
O homem foi com ela, apesar da barriga grande. Apenas 

chegaram junto a sorveira, o homem disse: 
- Cortamos ou subimos? 
O que estava dentro da barriga da mulher responden: 
- Eu mesmo subo. 
Entao o hornero tirou a maior sorva; tirou dela o con

teúdo e encheu-a de salivaª. Da mulher que estava sentada 
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saiu urna cobra que subiu para a sorveira. Ainda estava na 
barriga a metade, já a cabega estava na ponta da árvore, en
grossando ao incsn10 tempo . En tao disse o homem: 

- Agora, quando acabar de sair, mete a pon ta do rabo 
na casca da sorva. 

A mulher ineteu-a · logo. Entao fugira1n, levando o ho-
men1 a mulher as costas para casa. Logo depois a cobra gritou : 

- · Minha ina.e! lVIinha máe! 
A sa1iva respondeu em vez da roa.e : 
- Uh! Uh!. .. 
Chcgaram a casa. !mediatamente o homem mcteu a mu

lhcr num pote e pós terra em cima. A cobra :foi no encalgo 
da mac, chegou e chamou-a. . . chamou-a. A máe nao respon
dendo, saltou a filha ao rio. Procurou o fundo e nao o achou. 
Subiu e foi para .o céu. 

A cobra grande chamou o hornero e disse : 
- Meu avé» escondeste núnha mae. Agora vou-me e1n

bora para o céu; nao achei lugar no rio e quando eu te cha
mar, me responderás. Quando eu aparecer, capina tua roga, 
porque será entáo o princípio do verao4 • 

( 1) Barbosa Rodrigues recolheu esta lenda que narra a origem do 
Serpentário, na regiao do Río Negro e publicou-a em Poranduba A.ma
zonense (in "Anais da Biblioteca Nacional do Rio de J aneiro", 1886-
1887, vol. XIV, Ri.o de J aneiro, 1890, p ágs. 242-243) . 

(2) Couma utilis. Urna das mais belas árvores do Amazonas, 
cujos frutos sao sabo1·osos. Os índios tem por costume cortá-las para 
deixar nelas o fruto amadurecer para depois o apanharem ( Cf. mesmo 
autor, o.e., p ág. 240) . 

( 3) Anota Barbosa Rodrigues (ibídem, pág. 240) : ".t:ste fato 
se prende as c1·engas dos N almas; f oi com a saliva que concebeu 
Xquiq. A mesma cobra se liga ao culto que havia entre eles. N o Ama
zonas nao houve culto, mas há a crenga que a t radigao perpetua". 

(4) "O Serpentário" , informa Barbosa Rodrigues (o. e., pág. 242), 
"aparece, no Amazonas, em setembro e anuncia o veráo". 

LENDA DA MANDIOCA1 

Z A'l.lf MARE e sua mulher, Kókótéró t iveram um casal. de 
filhos : um menino, Zókóóié e urna menina, Atióló. O pai 

amava o filho e desprezava a filha. Se ela o chamava, ele lhe res
pondia por meio de assobios, nunca lhe dirigia a palavr.a. 

Desgostosa, AtióU) pediu a sua mae que a enterrasse viva, 
visto como assim seria útil aos seus. Depois de longa resis
tencia ao estranho desejo, Kókótéró acabou cedendo aos rogos 
da :filha, e enterrou-a no meio do cerrado, onde ela nao pode 
re.sistir, por causa do calor; rogou que a levasse para o campo, 
cm que ta1nbém nao se sentiu bem. Mais urna vez suplicou a 
l(ókótéró que a mudasse para outra cova, aberta na mata; e aí 
achou-se a vontade2

• Entáo, pediu a sua rnae que se retirasse, 
recomendando-lhe nao volvesse os olhos quando ela gritasse. 

Depois de muito tempo gritou; K ókótéró voltou-se, ra
pida1nente. Viu, no lugar em .que enterrara a filha, um ar
busto muito alto, que logo se tornou rasteiro, assim que 
ela se aproximou. Tratou da sepultura . Limpou o solo. A 
plantinha foi-se mostrando cada vez mais vi~osa. 1.1ais tarde, 
Kókótéró arrancou do solo a raiz da planta: era a mandiocaª. 
O casal chamou-a: Ojakóré; os Parecis, depois, deram-lhe o 
nome de J{eté. 

( 1) Lcnda recolhida por Candido Mariano da Silva Rondon 
entro os Parecis do centro de Mato Grosso, e publicada por Roquette· 
Pinto em Rondonia (Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, S. 
Paulo, 1935, pág. 135) . É a versáo mais pura da "Lenda de Maní'', di
vulgada por Couto de Magalhaes em O Selvagem. 

Os Parecis pertencem a :familia lingüística Aruaque. "As tribos 
Aruaque constituem um dos grupos indígenas mais interessantes do 
ponto de vista cultural. Sáo os povos agricultores da par te leste andiua 
da América do Sul" (.C:f. Artur Ramos : I n trodu9ao a A.ntropolog·ia. 



\ 

38 LEND.4.S DO INDIO BR.4.SILEIRO 

Brasileira, 19 vol., Livraria Editora da Casa do Estudante do Brasil, 
Rio de Janeiro, 1943, pág. 182). 

(2) Escreve Herbert Baldus (Lendas dos t ndios do Brasil, Edi
tora Brasiliense Ltda., S. Paulo, 1946, págs. 116-117) : "0 fato de 
AtiOIO, a mo<,¡a enterrada, nao se dar bem no cerrado nem no campo, 
e só virar mandioca depois de ser mudada para a mata, torna-se com
preensível considerando que os índios cultivam esta planta, geralmente 
no solo rico em humo das selvas". 

(3) Planta da família das Euforbiáceas ( Manihot dulcis e Ma
nih<>t utilissitma). Constituí um elemento básico na alimenta<,¡ao desses 
indios. 

LENDA DE MANl1 

E M tempos idos apareceu grávida a filha de um chef e selva
gem, que residia nas imediagoes do lugar em que está lioje 

a cidade de Santarém. O chefe quis punir, no autor da de
sonra de sua filha, a ofensa que sofrera seu orgulho e, para 
saber quem ele era, empregou debalde rogos, ameagas e por 
fin1 castigos severos. Tanto diante 4os rogos como diante dos 
castigos, a moga permaneceu inflexível, dizendo que nunca 
tinha tido relagao com homem algum. O chefe tinha delibe
rado matá-la, quando lhe apareceu em sonho um homem bran
có, que lhe disse que nao_matasse a moc;a, _porque ela efeti
vamente era inocente e nao tinha tido relac;ao com homem. 
Passados os nove meses, deu a luz urna menina lindíssima e 
branca, causando este último fato a surpresa, nao só da tribo, 
co1no das nagoes vizinhas, que vieram visitar a crianga, para 
ver aquela nova e desconhecida raga. A crianc;a, que teve o 
nome de Mani e que andava e falava precocemente, morreu 
ao cabo de um ano, sem ter adoecido e sem dar mostras de 
dor. 

Foi enterrada dentro da própria casa, onde era descober
ta diaria1nente, sendo ta1nbém diariamente regada a sua se
pultura, segundo o costume do povo2

• Ao cabo de algum tem
po, brotou da cova urna planta que, por ser inteiramente 
desconhecida, deixaram de arrancar. Cresceu, floresceu e deu 
frutos. Os pássaros que comeram os frutos embriagaram-se e 
este fenómeno, desconhecido dos índios, aumentou-lhes a su
perstigao pela planta. A terra, afinal, fendeu-se; cavaram-na 
e julgaram reconhecer, no fruto que encontraram, o corpo de 
l\1ani. Comeram-no e assim aprenderam a usar da mandioca. 

(1) Lenda divulgada por Couto de Magalhaes em O Selvagem 
(Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, S. Paulo, 1935, pág. 
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167), que a comenta coro as seguintes palavras (o.e., pág. 166) : "A 
mandioca é náo só o páo de nosso selvagem, como também a substan· 
cia de que tiram diversos vinhos, como a cauin, a muniquera, o puchi
rum e outros. Sua descoberta foi para eles mais importante do que a do 
trigo o foi para os árias". E, concluindo, observa ( ibidem, pág. 168) : 
"Esta lenda encerra duas coisas comuns a tódas as religioes asiáticas!: 
1 e:> a t ribuir a um deus o ensino do uso do pao; 29 a concep~áo, sem per
der a virgindade. Será is to um simples produto da imagin~ao, será 
uma lei a que o entendimento humano está sujeito, ou será alguma 
recorda~áo de velhas cren~as asiáticas, conservada confusamente pela 
tradi~ao oral f Qualquer dessas hipóteses é possível, mas por enquanto 
nao passaro de simples conjecturas". 

Esta lenda é, segundo Artur Ramos (Introdugáo a Antropología 
Brasileira, 1 e:> vol., Livraria Editora da Casa do Estudante do Brasil, 
Rio de Janeiro, 1943, págs. 189-190), urna versao "tupinizada" e tam· 
bém modificada por influencia crista, de urna lenda pareci - "Lenda 
da mandioca" - publicada por Roquet te-Pinto em Rondónia, e náo de 
origem tupi, como a classificou Couto de Magalhaes, que a ouviu de 
urna velha senhora de 70 anos, em Belém do Pará. 

Artur Ramos (ibidem, pág. 190) toma esta lenda como roais um 
argumento ero favor da tese de que tenham os Tupis aprendido o uso 
da mandioca e outras práticas agrícolas coro os Aruaque. A própria 
palavra Mani é originária desses últimos. 

(2) "A rega da sepultura", escreve H. Baldus (Lendas dos in
dios do Brasil, Editóra Brasiliense Ltda., Sáo Paulo, 1948, pág. 116), 
"lembra a forma bororo do costume da chamada "sepultura secundá
ria", difundida nas Guianas como no Brasil Central, segundo o qual 
o morto fica enterrado a té a putrefa~áo, sendo a ossada, entao, exuma
da e guardada num cesto ou numa urna". Ent re os Bororos, segundo 
informa<;áo de Colbacchini e Albisetti (Os Bororos Orientais, Compa
nhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, S. Paulo, 1942, pág. 155), dia
riamente os parentes do morto vem regar a sepultura, para apressar 
a putrefa~íio do corpo e poderem retirar os ossos. 

HISTóRIA DO GUARANÁ1 

A NTIGAMENTE, contam) existiam tres irmáos: Ocu
máató, Icuama e Onhiamuagabe. 

Onhiamuagabe era dona do Nogoquém2
, um lugar encan

tado no qual ela havia plantado· urna castanheira. 
A jovem nao tinha marido; porém todos os animais da sel- · 

va queriam viver com ela. 
Os irmaos, ao mesmo tempo, a queriam sempre em sua 

companhia, porque era ela quem conhecia todas as plantas 
com que preparava os remédios de que precisava1n. 

' ~ 

Urna cobrinha, conversando com outros animais, certa 
vez, disse que Onhiamuagabe acabaria sendo sua esposa. 

Foi entáo espalhar pelo caminho por onde ela passava 
todos os dias um perfume que · alegrava e seduzia. · 

Quando Onhiamuagabe passou pelo caminho, aspirando 
o perfume, disse : 

- Que perfume agradável! 
A cobrinha, que esta va próximo, disse a s1 mesma: 

Eu nao dizia? Ela gosta de mim! 
E, correndo, foi estirar-se mais adiante para esperar a 

moga. 
Ao passar ao seu lado, tocou-a, leveinente, numa das pernas. 
E só is.to bastou para que a moga ficasse prenhe, porque, 

antigamente, urna mulher, para que isso acontecesse, bastava 
ser olhada por alguém, homem, animal ou árvore, que a de-

• A SeJasse para esposa. 
Porém os ir1naos de Onhiamuagabe nao queriam que ela 

se casasse com gente, animal ou árvore, e que tivesse filhos, 
porque era ela quem conhecia todas as plantas com que pre
parava os remédios de que precisavam. 
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P or isto, quando a moga a.pareceu prenhe, os ir1naos fi
caram furiosos . E falaram, falaram e falaram, dizendo que 
nao queriam ve-la con1 filho. 

Chegou o día do nascimento da crianga. 
A mo~a, dcpois do parto, no barracáo f eito por ela mes

ma, lavou a crianga e tratou de criá-la. 
Era um menino bonito e forte; e cresceu forte e bonito 

até a idade de fa]ar. 
Logo que pode falar, o menino desejou comer as mesmas 

frutas de que os t ios gostavam. 
A m.oga contou ao filho que, antes de o sentir nas entra

nhas, plantara no Nogoqué1n urna castanheira, para que ele 
lhe comesse os frutos, 1nas que os irmáos, expulsando-a da 
companhia deles, se apoderaram de N0<1oquém e na.o o deixa
riam comer castanhas. 

Alén1 disso, os irmáos da moga tinham entregue o sít io a 
guarda da Cutia3, da Arara4 e do P eriquito5

• 

O menino, porém, continuou a pedir a Onhiamuagabe, máe 
dele, que lhe desse a comer as mesmas frutas que os seus tios 
com1am. 

Um dia, entáo, OnhiamuaQabe, a moga, resolveu levar o 
filho ao NoQoquém para que comesse castanhas. 

Assim, indo a Cutia ao No<;oquém, viu no chao, debaixo 
da castanheira, as cinzas de urna f ogueira, onde haviam assado 
castanhas. 

A Cutia correu e foi contar o que vira aos irmáos da moga. 
Um deles disse que talvez a Cutia se enganasse ; o outro 

disse que nao podía ser verdade. 
Discutiram. 
E, afinal, resolveram n1andar o Macaquinho-de boca-roxa 

tomar conta da castanheira, a ver se aparecía gente por ali. 
O menino, que havia comido muitas castanhas e cada vez 

mais as cobigava, já conhecendo o caminho do Nogoquém, tor
nou a ir lá no dia seguinte. 

Ora, os guardas do Nogoquém, que tinhan1 ido adiante, com 
ordens de matar quem ali encontrassem, viram o menino subir, 
as pressas, a castanheira. 
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E, estando próximos, bem próximos, ocultos por outras 
árvores, tudo observando, correram e foram esperá-lo debaixo 
da castanheira, armados com urna cordinha para decepar a 
cabega do c01nedor de . castanhas. 

Dando por falta do _filho, a mulher já se havia posto a ca
minho para o buscar, quando lhe ouviu os gritos. 

Correu na diregao do filho, n1as já o encontrou decepado 
as máos dos guardas. Arrancando os cabelos, chorando e -gri
tando sobre o cadáver do filho, a mo<;a Onhiamuagabe disse: 

- Está be1n, meu filho. For~m os teus tios que manda- -
ram te matar . flles pensavam que tu ficarias u1n coitadinho, 
mas nao ficarás. 

Arrancou-lhe priineiro o olho . esquerdo e plantou-o. A 
planta, porém, que nasceu desse olho nao prestava; era a do 
f als.o guaraná 6 • 

Arrancou-lhe, depois~ ~ o olho direito e plantou-o. Desse 
olho nasceu o guaraná verdadeiro. 

E, continuando a conversa com o filho, como se o sentisse 
vivo, foi anunciando: 

- Tu, meu filho, tu· serás a maior forga da Natureza; tu 
farás o bem a todos os homens; tu serás grande; tu livrarás 
os homens de urnas moléstias e os curarás de out ras. 

Em seguida juntou todos os pedagos do corpo do filho. 
Mascou, mascou as folhas de urna planta mágica, lavou com 
sua saliva e o suco dessa planta o cadáver do filho e o enterrou. 

Cercou-lhe a sepultura com estacas e deixou um dos seus 
guardas de inteira confianga, vigiando-a. 

Recomendou a esse guarda que era o Caraxue7
, que a 

fosse avisar, assim que ouvisse qualquer barulho saído da se
pultura, pois ela saberia quem era. 

Passados alguns días, o Caraxué, ouvindo barulho na se
pultura, correu, correu e foi avisar Onhiamuagabe. 

A moga veio, abriu o buraco da sepultura e de dentro saiu 
o inacaco coatá8• 

Onhiamuagabe soprou sobre o macaco coatá e amaldigoou
o : andaría sem repouso pelos matos. 
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Fechou de novo a sepultura e langou-lhe em cima o sumo 
das folhas da planta mágica com que lhe lavava o cadáver. 

Días depois, o Caraxué foi avisá-la de que ouvira um 
barulho na sepultura do menino. 

A moga veio ; abriu o buraco da sepultura e dele saiu o 
cachorro do mato9, depois do Caiarara10

• 

Ela soprou sobre ele e o amaldigoou, para que ninguém 
o comesse. 

F echou de novo a sepultura e foi-se embora. 
Días depoís o Caraxué foi avisar que ouvira barulho, de 

novo, dentro da sepultura. 
Onhíamuagabe foi até lá; abriu o buraco da sepultura e 

dele saiu o porco-queixada11, levando os dentes que deveriam 
caber a todos os Maués e a todos os homens. 

Onhiamuagabe expulsou também o porco-queixada. 
(A proporgáo. que saía um bicho da sepultura do menino 

e era expulso, a planta do guaraná ia crescendo, crescendo.) 
Passados alguns dias, o Caraxué ouviu barulho na sepul

tura e foí avisar Onhiamuagabe. 
Ela veio de novo, abriu a sepultura e dali saiu urna crian

ga que foi o primeiro Maué, origem da tribo. 
ftsse menino era o filho de Onhiamuagabe, que ressusci

tara. 
Onhian1uagabe agarrou-o, sentando-o nos joelhos. E pos

lhe um dente na boca, feíto de terra. (Por isso nós, os Maués, 
procedemos de cadáver e o nosso dente apodrece.) 

A mulher foi lavando tudo, tudo, devagarinho, os pés, 
a barriga, os bragos, o peito, a cabega do menino com o sumo 
das folhas da planta mágica, que mas.tigara. 

Quando ela estava entret ida, fazendo ísso com o filho, os 
seus irn1aos chcgaram, de repente, e a obrígaram a deixar de 
lavar-1he o corpo. 

(:ÉJsse é o motivo por que os Maués nao mudam de pele, 
como cobra. ) 

(1) Lenda colhida e publicada por Nunes Pereira (Os tndios 
Maués, Edigao da "Organiza~ao Simóes", Rio de Janeiro, 1954, pág. 
121-126). 
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Os Maués pertencem a f amília lingüística Tupi. Foram estudados, 
entre outros, por N unes P creira e .Curt Nimuendaju. 

(2) O No~oquém, segundo Nunes P ereira (o .e., págs. 12-13) , 
"sítio onde se encontravam t odas as plantas e animais úteis aos Maués", 
simboliza o território habitado antigamente por ésses índios. 

( 3) . Trata-se do pequep.o mamífero cla ordem dos roedores, da 
familia dos Cavídeos (Dasyprocta aguti Lin.) . 

( 4 ) Ave da famíl ia dos P sitacídeos, de cauda pontuda, da qual 
sao :feitos muitos dos enfeites usados pelos indígenas em suas f estas 
e dan~as. · · 

(5) Segundo R. von Ihering ("Dicionário dos ..á..nimai.s do B ra
sil", Sao P aulo, 1940, pág. 602) , esta palavra designa todo um grupo 
de aves da :família Psitacideos, sub-fam. Conuríneos. 

( 6) Pcvullinia cupana Hum. Bon. K unt. Sobre este assunto, es
creve Nunes P creira (o.e., pág. 156): "0 guarauá do Río Negro e do 
Orenoco é o Paullinia cibpana Hun. Bon. K unt ; o do municipio de 
:Maués e t erras limítrofes é o Paullinia cupana var. Sorbilis (Mart.) 
Ducke. 

"Antes dessa distingiio científica, f eita por Adolfo Ducke, j á o gran
de · naturalista brasilciro Alex~ndre Rodrigues F erreira, em sua Viagem 
Philosophica pelo vale do Rio~ N egro, a pon tara uma out ra difercnga 
nao menos importante : a do produto f abricado pelos índios do Rio 
N egro e o :fabricado pelos índios 1\faués, exaltando as qualidadcs e 
valor comercial deste último". 

· E prossegue: 
"Mas é de justiga salientar·se que os índios Maués, com ante

rioridade impressionante, já haviam · f i.xado, numa das suas lendas -
História do G'Uaraná - essa diferen~a, vis to que chamavam uaraná· 
cecé ao guaraná verdadeiro ou Paullinia cupana var. Sorbilis e uaraná
ép ou guaraná falso ao Pcuullinia oupana H um. Bon. Kun." 

(7 ) Anota Stradelli (Vocabi"lário da lingua-geral portugués
nheéngatu e nheéngatu-portugués, in "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de .Taneiro, 1929, pág. 
401) : "Casta de sabiá, uro dos melhores cantores de nossas matas" . 
:É uma ave da familia dos Turdídeos ( Twrdus fumigatus Licht.) . 

( 8) ".A teles paniscus. Um dos mais dcsenvolvidos macacos do 
Amazonas", escrevé Stradelli (o. c., pág. 419) , "que tem bra~os, per· 
nas e cauda, e o corpo desproporcionado para o comprimento dos 
membros. Existem pelo menos duas variedades, que somente se distin
guem pelo tamanho, sendo ambas pretas" . 

(9 ) :t;Jste nome, segundo von Ihering (Dicionário dos .Animais do 
Brasil, Sao Paulo, 1940, págs. 185-186), "compreende genericamente, 
as várias espécies carnívoras da f am. Canídeos do genero Canis." 

( 10) Escreve Stradelli (o. c., pág. 390) : "Casta de macaco. 
Cebu.~ graci lis." . 

(11) "Porco do mato, dente grande - Dicotyles labiatus" (Stra· . 
delli, o.e., pág. 656). 
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TABINA-CAN, A ESTRELA VESPER1 

N O tempo em que a nagao Carajá nao sabia fazer ro<;a, 
nem plantar o milho cururuca, nem ananás, nem man

dioca e s.ó vivia de frutas do mato e do bicho que matava e do 
peixe: existia um casal que teve duas filhas: Imahero, a mais 
velha, e Denake, a mais nova. 

Num anoitecer de céu estrelado, Imahero viu Tahina
Can2 brilhar tao belo e suave, que se nao conteve e disse: 

- Pai, é tao . bonito a quilo!. . . Eu queria possuí-lo para 
brincar com ele. 

O pai riu-se do desejo da moga e disse-lhe que Tabina-Can 
estava tao longe que ninguém o poderia alcan<;ar. Contudo, 
acrescen tou : 

- Só se ele, ouvindo-te, filha, quiser vir. 
Ora, alta noite, quando todos dormian1, a moga ~entiu 

que alguém viera colocar-se ao seu lado; sobressaltada, inter
rogou: 

- Quem és e o que queres de mim ~ 
- Eu sou Tahina-Can; ouvi que me querias perto de 

ti, e vim. Casa comigo, sim' 
Imahero acordou os pais e acendeu o fogo. 
Ora, 'l'ahina-Can era um velho, muito velhinho, de cabe.

los e barbas brancas como algodao, e de pele enrugada. 
Vendo-o a luz da fogueira, Imahero disse: 
- Nao te quero para meu marido : és f eio e velho, e eu 

quero um mogo forte e bonito. 
Tahina-Can ficou muito triste e pos-se a chorar. 
Entáo Denake, que tinha um coragao meigo e bondoso~ 

compadeceu-se do pobre velhinho e procurou C}Onsolá-lo, di
zendo: 
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Pai, eu me caso com ele; eu o quero para meu marido. 
E o casamento realizou-se, com grande alegria do tremulo 

velhinho. 
Depois de ca8ado; Tahina-Can disse: 
- Carego trabalhar' para te sustentar, Denake; vou fazer 

tun rogado para plantar coisas boas, que Carajá ainda nao 
posstú nem conhece. 

E foi ao Bero-Can (isto é, ao Rio Araguaia); dirigiu-lhe 
a palavra e, entrando nele, ficou com as pernas abertas, de 
maneira que as águas passavam entre elas. O velhinho cur
vado para a corrente, de vez em quando mergulhava as n1aos 
e a.panhava as boas sementes que iam vogando río abaixo. 

Assim as águas deram-lhe dois at ilhos de milho curúruca, 
feixes de ~aniva de mandioca, e tudo mais que os Carajás hoje 
conhecem e plantam. 

Saindo do Bero-Can; ~Tahina-Can disse a Denake: 
- Vou derrubar mato, para · fazer ro~ado. Tu, porém, 

nao me venhas ver no trabalho; fica em casa, cuidando da 
comida, para quando eu voltar cansado e com os bragos dolo
ridos, matares a minha fome e restaurares minhas for<;as. 

Tahina-Can foi; mas demorou tanto que Denake, de medo 
que o muito cansa~o o tivesse feito cair exausto e temendo dor-
1nir, resolveu desobedecer as recomendagós e foi, de mansinho, 
procurá-lo. 

Ah! que surpresa e que alegria! 
Quem es.tava ali, a trabalhar, era um mo<;o belíssimo, 

de alta estatura, cheio de f or<;;a e de vida, e tinha no corpo os 
enf eites e as pinturas que os rapazes carajás ainda hoje usam. 
Denake nao se conteve; louca de alegria correu a abra<:á-lo, 
e depois levou-o consigo para casa, contente por mostrar aos 
pais o seu esposo, tal como ele era na verdade. 

Foi entao que a outra irma, Imahero, o desejou também, e 
disse-lhe: 

- Tu és meu marido, pois vieste para mim e nao para 
Denake. 

Mas r espondeu-lhe Tahina-Can: 
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- Só em Denake encontrei bastante bondade, para ter 
pena do pobre velhinho; ela o aceitou, quando tu o despreza
vas. Agora nao te quero; só Danake é rninha. 

Imahero, de despeito e inveja, soltou um grito, caiu no 
cháo e desapareccu; no lugar dele, e em vez dela viu-s.e um 
urutau3 , pássaro que ainda hoje dá grito triste e tao forte 
que parece ser de urna ave muito maior. 

Poi assin1 que a nagáo Carajá aprendeu co1n Tahina-Can 
a plantar o milho, o ananás\ a mandioca e outras coisas boas 
que antes nao conhecia.. 

(1) Esta lenda f oi recolhida pelo Capitao Pedro Dantas, que ~L 
ouviu do Carajá Capitichana, entre os Carajás do Río Araguaia, e foi 
publicada cm Imp1·assóes da Comi.ssao Rondon, do Coronel AmiJcar 
A. Botcllto de Magalhaes ( 5~ edi!}ao, Companhia Editora Nacional, Bra
silia na, Sao Paulo, 1942, págs. 354-356) . 

Os Carajás formam com os Javaés da Ilha do Bananal a familia 
lingüística Carajá, cuja mitología tem sido estudada por Ehrenreich, 
Krause, Baldus e Palha. 

(2) Palavra que significa literalmente "estréla grande", segundo 
H erbert Baldus (Lendas dos índios do Brasil, Editora Brasiliense 
L imitada, Sao Paulo, 1946, pág. 86) . 

( 3) Segundo Rodolf o von Ihering ( Dicionário dos animais do 
Brasil, Sáo Paulo, 1940, págs. 828-829), "Urutau - ou Urutagua ou, 
na pronúncia amazonica, J urutau ou Jurutauí ou Juritaí (este último 
nome designa provavelmente urna espécie menor) e ainda Máe-da-lua e 
Manda-lua. Abrange diversas aves da família Caprimulgídeos, gen. 
Nyctibius. Diferem estas aves dos "Curiangos" por nao terem, como 
estes, o "pente" na unha do dedo médio. O urutau maior, N. aethereus, 
mcde 50 cms, cabendo 30 a cauda, e o colorido predominante é pardo
avermelhado; um pouco menor é N. griseus (40 cms) no qual prevalece 
a. cor cinzenta. O canto destas aves noturnas, entre melancólico e fúne
bre, é considerado poético, por uns, agoureiro, por outros; sem dúvida 
impressiona fortemente quando, alta noite, ressoa sonoro na mata. 
Nao podemos investigar ao certo se foi o canto desta ave que ouvimos 
entre urna e duas horas da madrugada, a beira do Rio Piracicaba; 
quatro notas espa~adas, decrescentes tal vez; Dó-Sol-Mibemol-Dó, tao 
harmonicas na afina~ao e no volume, que imitavam perf eitamente um 
oboé; jamais ésses sons nos passarao da memória, relembrando a mais 
impressionante voz noturna que nos foi dado ouvir em plena natureza. 
- Com as penas do urutau, em algumas regioes da Amazonia, costu
mam varrer o chao sob a rede da noiva, a fim de preservar a. futura 
esposa das sedu~oes e faltas (J . Veríssimo, Cenas, pág. 62) . É éste 
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0 resto da cren~a de outrora. Antigamente matavam urna destas aves 
e tiravam-lhe a pele, que, seca ao sol, servia para nela assentarem as 
filhas, justamente nos primeiros días do início da puberdade. Parece 
que esta posis;ao era guardada por tres dias durante os quais as ma
t ronas da farnília vinham · saudar a mo!}a, como apta para ser mae, 
aconselhando-a a ser honesta; ao fim do curioso t ríduo, a donzela saía 
"curada", isto é, invulnerável , a tenta!}áO das paixóes desonestas." 

( 4) O fruto e o nome de uma planta cultiva.da da família das 
Bromeliáceas (.A.nanas sativus Schult), também conhecido por Abacaxi, 
que é urna de suas variedades. · 

, 



COMO OS HOMENS RECEBERAM A REDE1 

A NTIGAMENTE os homens ainda nao possuíam rede e dor
n1iam no chao. Passou-se muito tempo. Encontraram um 

cachorro que dormía numa rede. A noite, os homens dormiam 
no chao, mas o cachorro dormía em sua rede. Na inanha se
guinte disseram ao cachorro: "Meu cunhado, venda-nos essa 
rede!" O cachorro responden: "O que querem pagar por ela ~" 
Os homens djsseram: "Nada ternos que possamos dar em troca 
de tua rede!" ... A.í o cachorro disse: "Entao paguem-na com 
sakura/"2 (Para o cachorro, excremento humano que ele gos
ta do comer é sakura) . Os homens nao entenderam o que o 
cachorro queria dizer. A noite, quando dormiam com o ca
chorro, os homens saíram de casa para defecar. O cachorro 
saíu atrás, achou pelo cheiro o excremento e comeu-o. Aí o 
cachorro disse para os homens: "Está bem, eu vos dou a mi
nha rede!" Vendeu-lhes a rede e lhes disse: "Agora, ide defe
car para pagar a rede !" Até o dia de hoje, o cachorro gosta 
de comer excremento humano. O cachorro também deu aos ho
mens ao mesn10 tempo a semente do algodáo. 

(1) Lenda recolhida entre os Taulipangs por Koch-Grünberg, o 
qual a ouviu da boca do taulipag Mayuluípu. Foi publicada cm seu 
livro V on Rorai1na zum Orinoco ( Strecker und Sehroder, Stuttgart, 
1924, pág. 76). 

Os Taulipangs pertencem a faroília l ingüística Caraiba. 
( 2) "Massa de caxiri; beijus de mandioca mastigados para o 

preparo do Ca.'Ciri" (Koch-Grünberg : o.e., pág. 76) . O caxiri é urna 
bebida fermentada de qualquer espécie de fécula, mas especialmente de 
mandioca. 

TIRI E KARU1 

S ARARUMA ou Aymá Sunhé, genio malfazejo, abrasou a 
terra nao escapando senáo um homem que por preven<_;ao 

meteu-se em um buraco com alimentos para aJguns dias. · 
P ara ver se o incendio continuava, punha para fora do bu
raco urna varinha, que durante dois dias retirava quei:g1ada, 
porém no terceiro voltou sem ser queimada e fria. Vendo o 
incendio terminado, saíu do buraco e viu que a terra éstava 
nua. Sem abrigo e sem alimentos, vagava, quando se el'l.con
t r.ou com Sararumá, que lhe disse : 

- Fui eu o causador· de todo esse mal, n1as como tenho 
pena de ti, toma. 

Deu-lhe um punhado de se1nentes e ordenou-lhe que se
measse. 

De repente aparecen um bosque, como por encanto, com 
o que era necessário para o alimento humano. 

Dcpois, sem que se saiba como, este homem tinha consi
go urna mulher da qual teve muitos filhos e urna filha. 

Na idade das paix6es a filha corria tristemente as flo
restas, chorando o seu isolamento, quando f oi dar com urna bela 
árvore, o Ulé2

, da qual apaixonou-.se, transformando-se esta e-m 
home1n coro o qual passava as noites, desapareccndo ao raiar 
do dia. 

Revelando tudo a sua mae, esta aconselhou-lhc que o amar
rasse. Com -efeito, seguindo os conselhos 1naternos, Ulé fi
cou preso, e prometendo casar-se, foi solto. 

No gozo de uma felicidade perfeita cstava, quando, um 
dia, indo ele a caga, nao voltou, por ter sido morto por urna 
onºa. Indo ela a sua procura, soube, pelos irmáos., d~ des
graga e, levada por eles, foi ver o seu corpo. Encontran
do os pcdagos ensanguentados, todos dispersos, uniu-os para 
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ainda urna vez ver suas formas. Contempla va ela o marido, 
quando éste ressuscitou e disse: 

- Parece-me que dormí muito! 
Voltavam alegres, quando Ulé, tendo sede, foi a Uln 

córrego beber água e, vendo a sua figura refletida, notou 
que 1he faltava urn peda<;o da cara, e, para nao aparecer 
mais 8. sua mulher assiin desfigurado, deixou-a e dela se des
pediu, dizendo que voltasse só, mas que nu..~ca virasse o rosto 
para trás durante o caminho, fosse qual fosse o barulho que 
houvesse atrás de si. 

Durante a volta ouviu diversas vezes ruído atrás de si; 
mas, ro.ao· fez caso; porém, urna ocasiao, ouvindo o barulho de 
urna folha que caía, voltou-se, o que foi bastante para perder 
o caminho ,e extraviar-se pelo mato. Errava de um para outro 
lado sem acertar com o caminho, quando f oi dar a casa da 
niae das ongas. Esta r eceben-a afavelmente; porém, vendo que 
seus filhos, quando voltassem, a comeriam, mandou que ela 
se escondesse. 

Voltando os filhos, sentiram que havia gente estranha 
em ca:¡¡a, e afinal descobriram a moga. Iam come-la, porém 
a mae o impediu. 

Obrigaram-na, entáo, a catar-lhes as formigas que tinham 
no corpo e a come-las. Apesar do medo, nao pOde comer as 
formigss, pelo que a máe lhe deu um punhado de semen
tes de ~uieira3, para que iludindo, pusesse fora as formigas 
e eomesse as sementes. Assim iludiu ela a tres filhos da on<;a, 
porém o quarto viu a esperteza da mo~a e, furioso, lan~ou-se 
sobre ela, matou-a e tirou do ventre o filho que estava em 
termo de nascer. 

A mae, tendo pelo filho a mesma pena que tivera da 
máe, m.eteu a crianga num pote, para cozinhar, porém depois 
tirou-a, metendo néle outra coisa e assim iludiu o filho. 

A.s ocultas e aos cuidados da velha onca cresceu o me
nino e tornou-se hornero. Chamava-s.e Tiri. ' 

Um dia disse ela a Tiri que urna paca4 lhe tinha comido 
todas as abóboras . ::mle foi para a ir, pera, e quando apareceu 
o animal, o frechou, mas tao mal que apenas a flecha arran-
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cou a cauda, por isso dessa data em diante esse roedor ficou sem 
es.se apendice. 

A paca, assim ferida, voltou-se e lhe disse: 

- Tu vives em · boa harmonia coro os assas.sinos de tua 
máe, e por que me queres matar quando eu nao te fiz man 

Tiri pediu a paca que lhe explicasse o que quería ela 
dizer , porque para ele aquelas palavras eram mistetjosas. 

A paca, levando-o para sua toca) disse-lhe que as on<_;as 
tinharo n1orto seu pai e sua máe e que, tendo já descobertO' 
que ele vivia, queriaro escravizá-lo. 

Furioso, Tiri, depois de ouvir as revela~oes da paca, foi · 
esperar as on~as e, quando elas · voltava1n da ca~a, matou 
tres varadas por suas flechas. A quarta, que tinha quatro 
olh;s, vendo as flechadas, escapou, apenas ferida, e subindo 
para urna árvore, excla~_?U: 

- Árvores, palmeiras, favorega1n-me!... Sol, lua e es
trelas, salvem-me ! 

A lua, atendendo ao seu pedido, ocultou-se e, desde en
tao, as on~as sao noturnas e estao representadas . na lua. 

Tiri tinha um poder sobrenatural. 

Vendo a máe da on~a só, sem ter quem para ela tra
balhasse, fez num instante um grande rogado com planta~ües. 

Aborrecendo-se de viver sozinho, e senhor da natureza, 
tendo um· dia dado uroa topada que lhe arrancou a unha do 
dedo grande, roeteu esta no oco do pau causador deste de
sastre. Logo depois ouviu falar atrás de si e viu um hornero 
que s.e tinha formado da unha. Tiri deu-lhe entao o Borne 
da Karu. 

Daí em diante se uniram em boa harmonia, seudo Karu 
seu confidente. Acontecen, porém, que sendo eles, um dia, 
convidados por um um certo pássaro para almo<;ar em casa 
dele, ofereceu-]hes este UID vaso cheio de chicha5

, que Ill111Ca 
se esvaziava, por mais que bebessem, e dando Tiri com ele 
por terra, saíu líquido em tanta abundancia que inundou a 
terra e matou seu companhciro. 
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Depois de secas as terras, Tiri tomou os ossos de Karu 
e o ress.uscitou. 

Continuara1n a vivcr sós, porém, aborrecidos, desejaram 
viver em companhia de outros homens e para isso se uniram 
a fernea de alguns anünais. De cada urna nasceu um homem 
e urna mulher, porém como as mullieres nascessen1 coro os 
olhos abaixo do peito, Tiri tev·e de mudá-los para o lugar 
que hojc ocupam. 

O :filho de Karu morreu e por este foi enterrado. 
Tiri, no fim de algum tempo disse a Karu que fosse 

desenterrar seu filho, mas que nao o comesse. Karu cum
priu a ordem de Tiri, e, cavando a cova de seu filho, só en
controu as raízes de um pé de mandioca. Karu, achando-as 
bonitas, comeu-as, o que fez com que se ouvisse grande es
trondo. 

Tiri en tao disse : 
- Karu desobedeccu-1ne e co1neu o filho, e para puni

lo, tanto elo como todos os homens serao mortais, sujeitos 
ao trabalho e ao sofrimento. 

Te1npos depois, Tiri, sacudindo urna árvore, caíu dela 
um pato, que Tiri ordenou a Karu que o cozinhasse e co
messe. 

Obedecendo Karu, Tiri lhe disse: 
- Este pato era teu filho e tu o comeste. 
Karu desgostou-se de tal modo, que v01nitou tudo quan

to cornera. Saíram entáo da sua boca papagaios6
, tucanos7

, 

e outros pássaros. 
Tiri ·e Karu :f ora1n visitar a mae da onga, porém, vendo 

que estava con1 os beiºos ensanguentados, 'I1iri julgou que ela 
se tinha encontrado com homens e que ela os tinha devorado. 

Ameac;ou matá-la, se nao conf~sasse seu cr1me, e cor
tou-lhe o pelo da cabec;a. 

Quando ia matá-la, ela pediu que a perdoasse, porque 
revelaria tudo. 

- É verdade que comí urna pessoa, porém esta estava 
já morta por ter sido mordida por urna cobra, que vive num 
buraco. 

TIRl B KA.RU 

Indicou o lugar. 
Essa cobra comia todos que apareciam nesse lugar. 
Tiri disse a mae das ongas: 
_ Tu, de hoje em <liante, só comerás o que os outros 

matarem, e assün acontecerá aos de tua ra<;a. Transformou-a 
em urubu. 

Por essa razao o urubu tem a cabe<}a pelada. 
Tiri ordenou a um U acauan 8 que inatasse ·e comesse a 

cobra. 
Depois disso saíram do bu~aco d~ cobra os Incas, os 

Mansinos, os Chiriguanos e outras nagoes. 
Foi tal a quantidade de gent~ que saíu que Tiri, ame

drontando-se, tapou o buraco. 
O buraco por onde s.aíram os povos que encheram a terra, 

existe perto de urna grande rocha chamada 1viamoré, do qual 
nínguém se aproxin1a, ppr causa de urna grande c?br~ que 
guarda a entrada do buraco. Fica pert? da conf~uenc1a dos 
rios Saeta e Soré, nas nascentes do R10 Mamore. 

Tiri diss·e entáo a essas na<}óes: 
- É preciso que sé dividam e ocupem toda a terra ·e 

para isso vou langar a discór~ia entre voces. . 
!mediatamente caíu urna chuva de flechas, com as qua1s 

todos se armaram. 
Por muito tempo essas na<}óes se bateram até que !iri 

as pacificou, porém conservaram-se sempre separadas, odian-
do-se urna as outras. 

Terminando sua missáo aí, Tiri decidiu-se. a procur,ar 
outro lugar e, para saber qual devera ser, en.v1ou um pas
saro para 0 Ori<:~-nte, que pouco tempo depo1s voltou, em 
parte depcnado. Concluiu que o espa<}o da terra era. peque
no. Mandou-o para o Norte, e aconteceu a mesma co1sa, po
rém, mandando-o para o Poente, no fim de alg;im t;mp?, 
o pássaro voltou coberto de lindas penas. Para la entao d1-
rigiu-se Tiri, para nunca mais aparecer. 

(1) Barbosa Rodrigues (Poranduba Amazonense, in "Anais ~a 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, volume XIV, R10 
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de Janeiro, 1890, págs. 252-255) recolheu esta lenda dos Yurukares no 
Rio Mamoré. 

(2) "0 Ulé é uma Artocarpeácea, a Castilha elástica de Cer
vantes, abundante em goma elástica" (Barbosa Rodrigues : o.e., pág. 
252) . 

( 3) "C?·esoenoia cuiet é. A árvore da cuieté", escreve Stradelli 
( Vocabulário da língua-geral port'Ugués-nheéngatu e nheengat'U-portu
gués, in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 
104, voL 158, Rio de Janeiro, 1929, pág. 426) . Com as frutas desta 
árvore sao feitas cuias. 

( 4) Informa Stradelli (o . c., pág. 582) : "Mamífero da ordem 
dos Roedores. Coelogenys paca - do tamanho de um leitao de tres a 
quatro meses, vive perto dágua, onde se refugia sempre que é seguido 
pelos ca~adores, como bom nadador e hábil mergulhador, que é. A 
sua carne muito estimada o torna muito perseguido". 

(5) Bebida f ermentada, geralmente f eíta de milho, e também 
de graos de f1utas, tubérculos ou mel. 

(6) Ave trepadora, da família dos Psitacídeos. 
('i) Nome comum as aves da família dos Ranfastídeos, carac

t erizada pelo bico enorme. 
(8 ) "f.J urna pequena ave de rapina, o Falco oaoll!inans L.", es

creve Barbosa Rodrigues (o . c., pág. 188), "que geralmente se alimenta 
de cobra, que mata, quand.o as encontra, lutando com elas. Dizem 
que, quando ferido, busca entao a fólha da planta que tem o seu 
nomo (Mikania guaco), que é o antítodo para o veneno. O seu nome 
é tirado das sílabas que parece pronunciar, quando canta". 

A LENDA DE BAI<ORORO E ITUBORE1 

O IZE:rtrI nossos maiores que, em ren1otíssimos tempos, o 
adugo, "jaguar", sobreno1ne de Arota kurireu, gerou os 

dois irmáos Bakororo e I tubore. Segundo eles, a história foi . 
assun : 

Certo índio foi a urna gameleira2
, koddu i, com urucu3

, 

nonogo, para o amolccer com o leite da árvore. Foi surpre.
endido nesse momento por urna on~a4, ad·ugo, que avan~ou e 
travou com o índio urna luta que demorou desde o nascer do 
sQl, até quando o sol chegou bem no alto, a metade do seu ca-
minho. ·' 

O índio, exausto de forgas., prestes a ser vencido, disse: 
Adugo, adugo, deixa-me, nao posso mais; deixa-me livre. - O 
adugo respondou: 

- Sim, deixo-te livre, se n1e deres tua filha por esposa. 
Tendo-lhe o índio prometido, acrescentou: 
- Dize entao a tua filha que eu moro nesta diregáo, 

mas muito longe, na última caverna. Para chegar lá, primeiro 
achará a cova da irara5 , ipoxereu, que é preta em todo o 
corpo, parda no focinho e branca no peito ; depois encontrará 
o gato do mato6

, aimeareu, que tem a pele com listas negras 
transversa.is; depois o lobinho, okwa1

, cuja cauda é fina; de
pois o lobo, rie8

, com as quatro patas pretas; depois a jagua
tirica9, aipobureu, que tcm a pele manchada de preto; depois; 
o puma1º, aigo, co1n a pele parda, -e finalmente achará a minha 
habitagao. 

O índio renovou-lhe a promessa de dar-lhe a filha como 
esposa e, depois de breve descanso, voltou a aldeia. 

Apenas chegado, suas primeiras palavras foram: 
O adugo venceu-rne. - E chamando a filha, disse : 

- Minha filha, minha filha, o adugo venceu-me, mas dei-
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xou-me liYre coro urna condii;ao: somente quando lhe prometi 
que tu serás sua esposa. Portanto, vai e se a esposa do adugo. 
:itle está nesta dire~áo, na última caverna que se acha no ca
minho. 

Encontrarás o i poxereu, preto em todo o corpo, par~o 
no focinho e branco no peito; nao é ele, vai adiante; depo1s 
encontrarás o a,iniea1«eu que te1n a pele con1 listas negras t rans
versais; nao é também ele; depois o okwa, cuja cauda é fina; 
nao é ainda ele. depois o ríe coro as quatro patas pretas; tam
bém nao é ele; 

1

depoi's o aigo com a pele parda; nao é ele, vai 
adiante. 

Finalmente encontrarás o adugo d:e pelo fulvo, rnancha
do de preto. Vai, portanto, e recorda-te de quanto eu disse. 

A moga entao tomou a dire~áo indicada pelo pai, e depo~s 
de longa jornada, ao crepúsculo, foi-lhe ao encontro uro ani
mal que lhe perguntou: 

- Onde vais1 
- Vou procurar o adugo. 
- \ T em, vem, pois sou eu o adugo; ve, minhas patas e 

minhas costas, manchadas de negro. 
Dizia isso aproveitando do escuro, e a conduziu na pró-' . pria caverna onde ela passou a noite. Ao amanhecer o ipo-

xereu, que outro ele nao era, disse a jovero: 
- Nao te afastes: vou cagar, para trazer-te comida e 

dentro ero pouco voltarei. E partiu. 
A jovero tendo-o observado bem, enquanto saía, disse con

sigo: 
- És o ipoxereu, porque tens o corpo negro, pardo o fo

cinho e o peito branco: nao ficarei contigo, mas partirei logo. 
E continuou o caroinho. A noite, veio-lhe ao encontro o 

aimeareu que lhe disse: 
- A procura de quem vaisT 
- Vou procurar o adugo para ser sua esposa. 
- Bem, bero, vem cá: sou eu o adugo; ve minhas presas, 

minha cara, meu pelo que é como o do adugo. 
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Podia dizer assim, porque esta va escuro e a jovem nao 
o distinguia. Conduziu-a entáo a sua toca, onde ela passou 
a noite. De manhá, disse o aimeareu. 

- Espera-me que vou a ca<;a e volto. 
A jovem fixou-o enquanto partia e disse entre si: 
- És o aimeareu porque tens a pele rajada. - E con-

tinuou o carninho a procura do adugo. 

Ao cair da noite, encontrou o okwa, que lhe disse: 
- Onde vais1 
- A procura do adugo. 
- o adugo sou eu : nao ves que sou todo como ele'1 -

E levou-a a sua cova, onde ela pa.ss.ou a noite. An1anhe~enclo 
disse o okwa: 

- Nao te afastes, vou procurar comida e volto. 
A jovem olhou-o enquanto saía da cova e disse para si: 

' ' 
- ÉS O Ol"Wa, porque tens O rabo fino, nao fico contigo. 
Continuou sua 1narcha a procura do adugo. Caminhou 

o dia todo, encontrou a noite o rie, que lhe perguntou: 
- Onde vais1 
- A procura do adugo. 

- Mas sou eu o aclugo : olha minhas unhas, minha cara, 
minha pele, que é igual aquela do adugo. 

E a jovem parou aquela noite na toca do rie. Ao ama-
nhecer, disse o ríe : 

,_ Fica que vou ca~ar e volto. 
Mas ela observou-o enquanto saía e disse de si para si: 
- Nao! Tu és o rie, porque tens patas negras; por isso 

nao ficarei contigo. 
E pos-se a caminho em busca do adugo. 
Caminhou todo o dia, e ao anoitecer encontrou o aipobureu, 

que lhe perguntou: 
- Eh! Onde vais? · 
- Procuro o adugo. 
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Sou eu o adugo, - nao ves que tenho as presas, a cara, 
o pelo como o adugo? 

E a jovem ficou a.quela noite na sua toca.. Ama.nhecendo, 
disse-lhe o aipobur.eu : 

_ Fica que vou em busca de comida e voltarei. 
A joven1 olhou-o atentamente quando saía da toca e pen

sou: 
- Na.o! Tu és o aipobureu, porque tens o pelo branco 

manchado de preto. 
Em seguida pos-se a caminho a procura do adugo. Tendo 

caminhado todo o dia, chegando a noite, encontrou o aigo, que 
lhe pcrguntou : 

- Mas onde vais~ 

- Vou a prOCUl'a do a.dugo. 
- Sou eu o ·adugo; ve minhas garras, a cara, a pele, 

que sao como as do adiigo. 
- E cond uziu a jovem para a sua gruta, onde ela pas-

sou a noite. 
Amanhecendo disse o aigo : 
- Nao te afastes, vou procurar comida e volto. 
A jovem olhou-o atentamente, enquanto partia para a 

ca<la e disse consigo mesma : 
- Nao! Tu és o aigo, porque tens o pelo fulvo. Nao 

ficarei contigo. 
E continuou a jornada, em busca do adugo. Viajou o 

dia todo ·e, pos.to o sol, encontrou o adugo, que lhe disse: 
- Onde vais~ 

- V ou a procura do adugo para ser sua esposa. 
- Sou eu! Vero comigo. 
E levou-a para a gruta onde ela passou a noite. Amanhe

cendo, disse-lhe o adugo: 
- Nao te afastes : vou ca<;ar para trazer alimento para 

rujm e para t i; voltarei logo. 
A jovem, observando-o quando saía da caverna, pensou: 
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- És verdadeiramente o adugo, pois meu pai disse-me 
que t inhas o pelo fulvo com manchas negras; fico, portanto, 
contigo. 

E casaram-se. Tempos depois, estando ela próximo ao par
to, disse-lhe o adugo. 

- Vou ca<1ar. l\!Ias nao te rias, porque correrás perigo. 
Tendo-se afastado o adugo, de repente ouviu urna voz feia 

e r idícula que fazia a gente rir. A jovem esposa procurou con
t_er o riso, mas em dado momento nao o pode conter e sorriu um 
pouquinho. !mediatamente foi atacada por dores atrozes e 
caiu morta. Era um niarugoddo bakororo (larva grande) que 
isto f azia de propósito11 • 

Quando o adugo voltou e achou a mulher morta, rasgou
lhe o ventre e tirou dois gemeos, aos quais pos o nome de 
Bakororo e Itubore, e os fechou dentro de urna caba~a, mara
bari. Fechou-os bem e foi.!se. 

Passados alguns dias, foi olhar os filhos) e viu que se 
estavam desenvolvendo bem. Bakororo tinha a pele listada 
transversalmente de vermelho e preto sucessivamente, com os 
pés e as máos negros, até a metade da barriga da perna e an
tebra~o. Os dois triangulos negros desciam, um sobre o peito, 
e sobre as costas o outro; o queixo e os lábios também eram 
negros, ten do urna lista vermelha que em forma d~ arco, ia 
da fronte quase ao nariz. ltubore tinha a pele como a do irmao, 
mas as listas transversais eram mais estreitas e mais apertadas. 
Fechou-os nova.mente na marabari. Passados outros tantos dias, 
voltou a ve-los, e julgando-os já bastante grandes, fe-los sair e 
deu-lhes de comer. Comeram e perguntaram : 

- Nosso pai, nosso pai, onde está nossa máe? 
- Vossa máe inorreu porque riu quando ouviu a voz do 

marugoddo. 
Ouvindo isso, os dois irmáos resolveram matar o 1nar~ 

goddo para que fosse queimado : e fugiram para a casa junto . com o pai. 
De improviso, sentiram en tao um f orte ruído. Eram os 

ossos do marugoddo que estalavam no fogo. Bakororo curioso 
para saber o que tinha acontecido1 disse: 
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- Meu pai, meu pai, quero ver o que acontece. 
- }!eu filho, meu filho, nao olhes. 
l\fas era tanta a curiosidade que se deixou vencer e, me

tendo a cabe~a fora, come~ou a olhar. Nesse instante houve 
outro estampido fortíssimo e Bakororo recebeu tal golpe na 
face con1 os fragmentos dos ossos da avó12 

, que ficou cego no 
mesmo n1omento. Seu pai gritou: 

- Para a água, para a água. Atira-te ná.gua. 
Entao Bakororo atirou-se nágua e saiu com lindo rosto 

e olhos pretos. 
Itubore co1n inveja dos lindos olhos do irmáo disse : 
- l\1eu pai, ID'eu pai, também eu quero ver. 
E disse-lhe o pai: 
- lVIeu filho, meu filho, nao olhes. 
Mas nao o escutou e, metendo a cabe~a fora foi também 

atingido pelos peda~os de ossos do mari1,goddo que arreben
tavam no fogo. 

Também a ele que se tornara cego, gritou o pai : 
- Para água, para água. Lan<;a-te nágua. 
l tubore atirou-se nágua e saíu com o rosto lindo e os olhos 

pretos como o irmáo. 
Queimado c01npleta1nente o 1narugoddo, come~aram a vi

ver alegre1nente. 
Viram, porém, animais que devoravam hon1ens e determi

naram obrigá-los a co1ner outra coisa. Até lhes disse o adugo: 
- O aroexcba (gaviao real, harpía) 13 devora os homens. 

Se conseguirdes vencer essa. ave feroz, sereis donos do mundo 
e tereis um grande povo sujeito a vós. 

En tao qisse o mais velho a I tit,bore : 
- Meu irmáo, meu ir1náo, vai a nosso pai e dize-lhe que 

nos fa<;a um akigo boareu, "corda para ser amarrada em volta 
da cabeQa a guisa de turbante". 

l tubore pediu a seu pai que lhes fizesse um akigo boareu. 
Disse novamente Bakororo a I tubore : 
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- Meu irmáo, meu irmáo, dize a nosso pai que nos fa~ 
un1 arago, "pesado espadáo de madeira", -e urna baragara, 
"pequena hasta de taquara14

, terminada com um osso pontudo". 
E ltubore disse a seu pai: 

- Meu pai, meu pai, faze-nos um arago e urna baragara. 
E o adugo fez-lhes o arago -e o baragara. Entáo Bakororo 

cingiu a cabeºª de Itubore como akigo boareu e experimentou 
furar-lho com o baragara, dizendo-lhe: · 

- Quando doer, grita. 
O irmao sentiu logo a dor e gritou. Entao os dois irmáos 

pediram ao pai que lhes ·fizesse um akigo boareu muito mais 
comprido. 

O pai fez e Bakororo cingiu outra vez a cabe~a do ir~áo; 
experimentou com o baragara e nao sentiu dor alguma. Entao 
juntos foram a árvore ha~i!ada pela ave feroz. O chao estava 
cheio de ossadas humanas. 

Entáo disse Bakororo ao irmáo: 
- Eu escondo-me aqui; tu sacodes a árvore e quando o 

aroexeba te agarrar pela cabeºª' abra~a-te a planta e grita. 
ltubore sacudiu a árvore e o aroe-xeba caiu sobre ele, 

segurou com as garras o akigo boareu e estava já para levá-lo 
pelo ar, quando Itubore atracou-se a árvore e gritou. Entáo 
Bakororo surgiu rapidamente e deu um golpe de arago na ca
be~a do gaviáo, com tanta forga que o deitou por terra mo
ribundo. Enquanto expirava, disse-lhe Bakororo: 

- Okwague-re boe-ei boe aki karega; aroe·xeba aki-re-u; 
a ke (Que) come os homens tu nao sejas; aroexeba tu ( és), 
será tua comida o juko pai, kuddobo, okiiua, apogo, pobogo, 
kugge, parigogo, kiw-gi-re, macaco15, o bugio16, o coati11, a 
capivara18

, o tamanduá-mirim,19
, o cervo20, o muak-og-wague-re

t1lm, a jacidinga, a jaó21 tu conierás. 

Assim realmente acontecen; daquele dia em <liante, o aroe
xeba nao devorou mais homens. 

Uniram-se depois contra o baxe koguiu "o tuiuiú"22 ou 
jaburu. 
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Os dois irmáos qtúseram matá-lo porque naquela época dc
vorava hon1ens. lVIas nao conseguiram porque com s.eus passos 
longos era mais veloz e escapava-lhes a persegui~ao. Entáo pen
saram em fazer valos profundos e cheios de cipós na estrada 
percorrida por ele, mas a ave conseguía saltá-los por mais intri
cados que f osscm. Os do is irmáos pensaram en tao em fazer 
urna barreira de poddoja, "cipó espinhoso", nao em um buraco, 
mas en1 terreno plano para embargar-lhe o caminho. Entáo, 
quando baxe koguiu se internou naquele monte de abrolhos, 
ficou preso, e os dois irmáos avangaram e mataram-no a gol
pes de arago. Ao expirar a ave, dissera1n-lhe: 

- Okwáguere boe .eiboe aki karega; baxe koguiii aki reu. 
Aké uto, (Que) come gente tu nao)· tuiiliú tu ( és) . rPua co
rnida o uto, aké areao, aké innorubo, aké r.eko, gire akoguague 
modde. 

o areao, o innorubo, o reko, éstes (peixes) tu conierás. 
O que vem a ser: 

- Nao devorarás hon1ens, porém alimentar-te-ás de pei
xes. Desse tempo em <liante o baxe koguiu nao devorou mais 
homens. 

Naquela época também os kiddoe "periquitos"23 devora
vam os homens. Entáo Bakororo disse ao seu irmao menor: 

- ~1cu irmao, meu irmao, dize ao nosso pai que nos fa~ 
flechas tu oddo bare. ( Sáo frechas que terminam com pon ta 
rombuda, usadas até hoje na caga dos papagaios, com o íim 
de atordoá-los, prende-los vivos ou ao menos sem sujar de 
sangue as penas. O fim · da caga dos papagaios é conseguir 
penas para enfeites. Naturalmente o leitor terá observado que 
os achados geniais para matar as aves devoradoras de homens, 
sao devidos a Bakororo e este pede as armas ao pai por meio 
de I ti¿bore, como se fosse este último o benjamín do pai). 

Entáo o adu,go, a pedido de Itubore, fez-lhes as flechas 
com ponta rombuda para matar os kiddoe. De fato os dais 
irmáos mataram grande número de um bando que passava e 
disseram-lhcs: 

- Okwáguere boe-ei boe tagui karega; kiddoe taguireu, 
ta gue okoddoí (Que ) comeni os homens animais vós náo (se-
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jais) papagaios vós (sois), a vossa co,niida 
oko tudure-boe, oku,re' boe-ge, tagoguaguere. , , . 
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(frutos) florida coisa vos comereis. , 
E daquele tempo deixaram de comer carne humana, e so se 

alimentam de coco, raízes, frutas e flores. 
Depois foram contra os peixes paiwoe, que devoravam to

dos 08 homens que entravam nágua. ~Iataram-nos usando de 
um estratagema. . 

.Envolvidos numa esteira, atiraram-se ná~a; l?go os ~cm
woe avan<;aram sobre eles e morderam a est~1ra f1cando com 
os dentes presos na mesma. Qua~do as este1ras estavam r~
pletas de peixes, o,..s dois s~íram dagu~ e matar~~-nos. Isso fi
zeram inúmeras vezes e finalmente d1sseram-lhos. 

Okwague-re boe-ei tagui karega; paiwoe .tagui-reugue: 
Ta . gue pearegue, okoguex.~?a, ~uborexeba, apui~, roko~eu-gi 
tagoguáguere. "Nao comere1s ma1s. homens de hoJe em d1ante. 
Vosso alimento será peixe; comere1s :· pearegu, okoguexeba, tu
boroxeba, apuia, rokoreu". 

Depois foram contra as seguintes serpentes, que devora
vam os homens : aige, pogoddo, kaddoguareu, ewo, bo, i¿araga
rareu, jure, ixedogue. 

Matando-os repetiram o que já haviam dito ao aroexeba 
e demais animais já mortos : 

- Okague-re boe-ei boe tagui karega - e determinaram 
a cada um aquilo de que se devia alimentar. 

Depois de terem matado a serpente xemir~ga, .improvisa
ram um canto, que hoje faz parte do canto roia kiguddu dos 
baaddageba2(). 

(1) Lenda publicada pelos Pa.dre~ AA. Colb.acchini o C. Al?~setti 
(Os Bororos Orientais Companhia Editora Nacional, Col. Bras1hana, 
Sáo Paulo 1942 pág~. 190-196), os quais anotam (o. c., pág. 189) : 
"Bakororo 'e Itubore sao dois heróis orariniogodogue, .rep:_esentados, em 
muitas dan~as religiosas, por jovens índios. Era~ do1s gemeos e d~sde 
o nascimento náo tiveram a pele de uma cor so, ID:ª s de duas cores, 
listrada transversalmente. Hoje os dois irmáos ha?itam: Bakororo o 
poente e It1tbore o oriente. Sao os caciques dos do1s l~gares onde:, se- . 
gundo a tradi~ao, váo morar as almas dos Bororos depo1s da. morte. 
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"~sse mito", escreve Herbert Baldus (L endas dos t ndios do Brasil, 
Editora Brasiliense Limitada, Sao Paulo, 1946, pág. 106), "explica nao 
só a introdu<}ao de componentes do equipamento civilizador, como a "corda 
para ser amarrada em volta da cabe<ta" (o akigoboareu dos Bororos atuais) , 
o "pesado espadao do madeira" (chamado de arago na língua destes índios, 
e a "pequena hasta de taquara, terminada com um osso pontudo", ins
trumento de nome baragara com o qual hoje ainda furam o bei~o do 
menino recém-nascido ( cf. Colbacchini e Albisetti: o.e., pág. 47). O 
mito de Bakororo e Itubore mostra também, como estes antepassados 
dos atuais chef es, por meio des tes objetos fabricados pelo seu pai, a orn~a, 
e devido a sua própria coragem, inteligencia e abnega<}ao, conquistaram 
o mundo para os homens. Mas para o funcionamento da sociedade bororo 
é mais importante, do que a descri<}ao do modo pelo qual se tornaram 
senhores, a constata<}áo do resultado de suas fa<}anhas e o fato de 
terem sido eles os antepassados justamente dos chefes e nao de outra 
f amilia ou subdivisáo da tribo. Compreendemos essa importancia, con
siderando os mitos como "atos de cren<}a que dáo aos acontecimentos, 
ocorrid os aparentemente nos tempos primitivos, eficiencia no presente" 
(K. Th. P 1 ~u~s ) "· 

(2) Nome comilln de várias espécies da familia Moráceas. 
( 3) B i .... u orellana. Usado pelos indios como tintura com a qual 

pintam o corpo. ' 
( 4 ) Segundo R. von Ihering (Dioionário dos A.nimais do Brasil, 

Sao P aulo, 1940, pág. 550), a orn;a (Felis onga, L.) é um pouco menor 
que o tigre, atingindo 1,20 m de comprimento, sem a cauda, que mede 
60 cm. A sua altura 6 de 85 cms. A cor é amarelo-ruiva, com cinco séries 
de rosetas, tem no centro uma pequena mancha preta. 

(5) De yra e ara, dona do mel, donde o nome de Papa mel ( Ga
liotis barbara) (Cf. Barbosa Rodrigues : Poranduba A.mazonense, in 
"Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, 
Rio de J aneiro, 1890, pág. 67). 

( 6) Escreve R. von Ihering (o.e., págs. 357-358) : "Gato-do
mato ou maracajá é nome coletivo que abrange as várias espécies me
nores do genero Felis, cujo comprimento nao exceda de um metro". 

( 7) Segundo H erbert Baldus (o. c., pág. 101), este animal, desig· 
n~do por okwa em bororo, e chamado de lobinho por Colbacchini e Al· 
bisett~ ~m "Os Bo:oros Orientais" ( ed. c., pág. 190) , é tratado por Col· 
bacc~~ni . em seu hvro A. .tribo dos Bororos, pág. 115, de "cachorro do 
mato . Seg~udo von Ihermg (o. c., págs. 185-186), este nome "compre· 
ende, genencamente, as várias espécies de carnívoros da fam. Canídeos 
do genero Canis." 

C~( E~creve Baldus (o.e., pág. 102): "0 animal "com quatro patas 
pr~tas , designado de rie em bororo e de ''lobo" por Colbacchini (A 
tn bo" dos Bororos, pág. 115 ; I Bororos Orientali, pág. 181 ( figura) e 
por e_ste. autor e Albisetti (o .~., pág. 190), é indubitavelmente o guará 
( Cams Jubatu-3, D esm.) , a ma1or das espéci~s brasileirae da família Ca-
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nídeos, que a.tinge 1,45 m de comp rimen to ( cf. R. von Ihering: o. c., 
pági. 371-373)". 

( 9) Segundo Rodolf o von Ihering (o. c., pág. 42~), a jaguatiri<:a 
(Felis pardalis ohibigonazon) "atinge 85 cms de compnmento," com ~a!s 
45 cms de cauda e cérea de . 40 cms de altura nos ombros. A cor é ruivo
amarelada com numerosas manchas arredondadas, orladas de preto. As 
manchas pretas no meio do dorso sao estreitas, alonga~as, e no~ lados 
passam a ser estrias pardo-cinzentas, com orla preta e 1nterromp1das de 
distancia em distancia". Nada bem, trepa em árvores e caga aves e 
mamíferos, chegando a sub jugar pequenos veados. . 

(10) Felis concolor. É a. chamada on<}a parda ou su<}uar.ana .no 
Brasil. É, segundo R . von Ihenng (o. e., pág. 745), um pouco infenor 
em tamanho a on<}a pintada e seu pelo, em geral _curto, emb?ra. um tanto 
alongado na barriga "é amarelo-vermelho que1mado, ma1s escuro no 
dorso, amarelo-claro ~a parte ventral". 

(11) "?vlarugoddo B akororo", escreve o prof. Herbert Baldus 
(o.e., pág. 104), a ''larva grande", aparece nas citadas _duas primei_ras 
publica<}oes de Colbacchini (A. tribo dos Bororos, R 10 de Jane~ro, 
1919, págs. 114-121, e I B ororos Orientali Orarimugud~ge, Tor~no 
( 1925), págs. 178-188) como ~V:ó da .º:1<tª· E~sa velha, depois do fehno 
ter-se ido, come<}a a contar fatos esquIS1tos e Jocosos, até provocar o ~or
riso da mo"a e com isto a sua morte. O termo Bakororo, como acrésc1mo 

':> ' ' • da palavra ~faTugoddo, está na versao portuguesa da mesma lenda, es-
crita pelo Bororo Tiago Aipobureu e publicada por nós (v. Herbert 
Baldus : Ensaios de Etnologia Brasileitra, págs. 175-176), sendo repe
tido na edi<}aO de Colbacchini e Albisett.i, mas só. 1:ma vez; Desig na," se
gundo o vocabulário dado pelos mesmos autores ( -ibide-rn, pag. 413), um 
grande herói da tribo, um espírito"; Fica na dúvjda, portanto, se esse 
termo J'unto com a palavra Marugoddo, se refere ao parentesco com 

' t · ''l " mo o herói homonimo da presente lenda, ou se carac enza a arva co .. 
um espirito. ( ... ) O termo marugoddo é explicado por Colbacchin1 
(I Bororos Orientali, pág. 182) da seg~inte maneira: "É" o .nome ~u~a 
lagarta de borboleta, an1mal que inspua t anta repugnancia ao 1nd~o 
que as maes dizem: marugoddu, marugoddu 1 quando quere~ persu~d1r 
as criangas a nao tocarem ero determinado objeto". Na versao de T1ago 
Aipobureu acima mencionada, "1íarugoddo-Bakororo" . 6. c~a1?:ado . tam
bém de "Ké-Marugodu" e designado como "um :fe1ticeiro . Figura, 
portanto, como um .ente masculino, isto .é, ~m contra~te com a "avó" d~ 
primeira versao portuguesa e da versao italiana p_:ibhcada. por C?lbacch1-
ni. A esse respeito convém observar que na versao de T1ago A1pobureu 
há também uma avó a qual porém desempenha o papel completamente 

' ' ' f l' te -diferente náo sendo identica coro 111:a rugoddo. In e Jzmen nao apare-
' 1 "t t " eeu, até hoje, o texto original em bororo para· ese arecer es es pon os. 

(12) Isto é, dos ossos do marugoddo bakororo. 
(13) ''Lineu", escreve R. von Ihering (o.e., pá~. 385), "s~rviu-se 

do rrome dos monstros alados da mitologia para d esignar a mais bel(!. 
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espécie dos nossos "Gavióes de penacho", o "Gaviáo real" ou, na 
denomina<}áo indígena: "Uiru<}ú" ( 1,,ira-guaf(U, isto é, ave máxima) ou 
"Cutucurim". ( . . . ) Zoologicamente "Gavia.o de penacho" abrange as 
seguintes espécies: duas do gen. Spizaetus (mais conhecidas por "Gaviao
pega-macaco" ou "Apacamim"), providas de peuacho pequeno; Morphnus 
g1Ji·ianensis é bem maior e rivaliza quase com Thrasaetus harpya. Esta é 
a espécie mais vistosa do grupo, pois alcan~a dois metros de enverga
dura." 

(14) "Casta de Bambusea espinhosa, que cresece nas terras firmes, 
e cujo caule duríssimo e endurecido ao fogo é utilizado para ponta de 
frecha" ( Of. Stradelli: V ooabulário da líng1Jia-geral portugues·nheengatu 
e nheengatu-portugues, in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro, 1929, pág. 655). 

(15) Sáo os animais da família Cebídeos. 

(16) ".Compreende", segundo R. von Ihering, (o .e., pág. 172) "M 

5 espécies brasileiras do gen. Alo1tatta." 
(17) "Carnivoro da fam. Procyonideos, Nasua narioa. As dimen

sóes deste animal sáo as seguintes : comprimen to do corpo, 70 cms, e 
da cauda, 55 cms. A cor geral é cinzento-amarelada, mais clara nos 
lados e um tanto ruiva na barriga. Na cor destacam-se duas riscas bran
cacentas e algumns manchas arredondadas ao redor dos olhos ; as ore
lhas tem margem amare lada; o f ocinho e os pés sao pretos. Caracterís
ticos sao os 7 ou 8 anéis claros, alterados com outros pretos, ao longo 
de tOda a cauda . !\1as há muita varia<}ao neste colorido, conforme a 
idade e, talvez, de acordo com a regiao em que vivero" (R. von Ihering, 
o.e., pág. 259) . 

(18) :f:: o HJ¡drochoerus capybara. "Mamífero da ordem dos Roedo
res, do tamanho de um carneiro, muito comum em todo o Amazonas, onde 
vive nas margens dos lagos e ríos, pref erindo os lugares onde cresce a 
canarana. Vai em bandos, e é por isso mesmo um dos maiores inimigos 
das rogas" (Cf. Stradclli: o.e., pág. 397) . 

(19) Também chamado jaleco, melete, mixila ou tamanduá-colete. 
Tamand,ua tetradaotyla. Segundo von Ihering, "é urna miniatura da es
pécie grande, porém desprovido de "bandeira"; ao contrário, a cauda é 
uma simples corda, porém útil, por ser precnsil como a dos gambás". 

(20) "Sinónimo de veado galheiro ou suaguapara (Hippocamelus 
dichotomus) (Cf. H. Baldus: L endas dos tndios do Brasil, ed. c., pág. 
103 ) . 

( 21) O mutum e a jacutinga sao aves da família C1·acídeos, e o 
jaó ( Crypt'UtrUS noctivagus) pertence a familia dos Tinamídeos. ( Cf. 
Baldus: o.e., pág. 103). 

(22) Também chamado jaburu moleque, é urna ave pernalta (Myc
teria ameri.cana) . ~stc ictióf ago tero seu habitat as margens dos ríos 
e lagos, e caracteriza-se pela sua aparencia grave e sisuda. A seu res
peito, escreve Stradelli (o. c., pág. 683): "0 too.ho sempre encontrado 
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nos r ios e lagos do interior, isolado ou ~os casais, passeando, s~u~os 
e graves a cata de comida ao longo das margens e nas po~as e ba1x1os. 
Muito ariscos, nunca me deixavam aproximar". 

( 23) Segundo R. ~on Ihering (o. c., pág._ 602), esta palavra de
signa todo um grupo de aves da fam. Psittao'ltdeos, sub. fam. Conurí-
neos". 

( 24) No texto da leuda, Colbacc~i e Albisetti inserem o seguin
te comentário: "Sao frechas que term.mam. coro pon ta r_?mbuda, us~das 
até hoje na caga dos papagaios, com o fim de atordo~-los, pren~e-los 
vivos ou ao menos sem sujar de sangue as penas. O fim da ~a~a ao~ 
papagaios é conseguir penas . p.ara enfeites. Naturalmente o le1tor tera 
observado que os achados genia1s para matar as aves devo~adoras d~ ho
mens sao devidos a Bakororo e este pede as armas ao pa1 por me10 de 
Itub~re, como se fosse este último o benjamim do pai". 

(25) "Baaddagaba quer dizer chefe da aldeia" (.Cf. Colbacchini 
e Albisetti (o. c., pág. 31). 

' ~ 



\ 

A VENTURAS DE DOIS IRMA.OS1 

P RIMEIRAMENTE, o sol era grande e como Carajá. Era 
homem velho e tinha duas :filhas bonitas. Carajá Alobe

deri e seu irmao queriam casar-se com elas. Deram ao sol mui
t os presentes, enf eites e outras coisas; casaram-se. 

O sol certa vez disse as filhas : Agora vossos maridos tém 
de t razer-me fumo. Os irmaos foram ao mato buscar o fumo. 
Mas o fumo nao quis sair. Tentaram arrancar o fumo com a 
mao; n1as ele ficou nos dedos e nao saiu. Suas mulheres deram
lhes r emédio, e assim o fumo saiu. O sol ralhou entáo com as 
filhas querendo 1natá-las. Dizein que o fun10 per tence ao 
sol. 

O sol disse entao as, filhas que os maridos deviam ir bus
car peixes. O sol disse: Estou com fome. Alobederi e seu 
irmáo foram ao rio, mas todo o río estava cheio de piranhas.2 

Os irmaos ficaran1 com medo e pcrguntaram: Como podemos 
pescá-las~ Veio u1n passarinho, agarrou com a sua mao as 
piranhas, deitou-as aos irmáos e disse: Agora levai-as para 
casa do sol. Dizem que piranha é o peixe do sol. 

Disse ainda urna vez o sol as filhas : Agora vos.sos mari
dos tem de t razer-me ovodi ( alimesca, urna resina para ungir 
o eorpo) . Alobederi e seu irn1ao foram ao mato. Quando che
garam lá, havia fogo em redor da árvore do ovodi. Como 
podemos retirar a resina~ Chamaram o passarinho e pediram
lhe que trouxesse água. O passarinho trouxe água e sempre 
mais água e apagou o fogo. Entáo os irmaos puderam retirar 
a resina e levá-la para a casa do sol. Disseram-lhe as mulheres: 
Eis aqui r esina, dai-a a voss.o pai. Dizem que o ovodi per
t ence ao sol . 

Alobederi nao sabia copular e perguntou ao irmáo: Como 
vamos fazer isto1 Esta va coro medo e pensou: Talvez a mu-
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lher tenha piranha na barriga. O irm~o disse : Va~os per
t ar ao macaco! O macaco macho ens1nou:lhe~ o coito, ofe

=ndo-lhes 0 anus. O macaco foi quem I?r1me1ro soube for-
. Depoi·s de algum tempo Alobeder1 agarrou-o no ca-n1car. . '. p · h · 

belo que cai sobre a t esta, e gritou: B~sta ! or isso,... O Je o 
caco tem a testa livre e os cabelos nao lhe caem sobre ela ma ., 

como acontece com os CaraJas. 
Alobederi e seu irmao, depois de voltar do macaco, d?r

miram com as filhas do sol. Feito isto, abandon.aram-nas? por
que 0 coito nao foi ~om. Di~ser~m: ;\gora v1ra1nos p1rosca 
(pirarucu3 ) . Alobeder1 e seu ir~ao ca1ram num lag? e P';lla
vam como pirosca, tornando-se p1rosca. No lago hav1a mu1tos 
jaburus4• Alobederi di~se ao irm~o: .Nao queremos se: mor
tos pelos jaburus. Os Jaburus atiraram fl~chas nos ~1ros~as, 
mas mataram só um,. o irmao de Alobeder1. ~lobe~er1 fo1-~e. 
Dizem que Alobederi é duro como ~edra, por 1sso Ja~uru nao 
0 pooe matar. O irmao era ·mole. O Jaburu comeu-o. D1zem que 
ambos os irmáos eram lindos e altos. 

Entao Alobederi chegou a outr~ casa, a casa de Irureruré, 
de um velho carajá. Alobederi disse : "Há aquí, co~o dizem, . 
duas araras5 duas bonita.s araras". Irureruré fo1 pescar, 
voltou, e foi ~utra vez para apanhar ao anzol tartaruga~6 ~ re
gressou de novo. Durante todo ~es.te t empo, Al~beder1 ficou 
sentado na casa, só olhando. Entao Irurerure fo1 buscar mel. 
Alobederi agarrou urna arara e saiu correndo. A mul_her de 
Irureruré chamou por seu marido: "Venha! Alobeder1 levou 
a arara consigo!" 

Irureruré correu atrás do Alobederi, alcan~ou-o e disse : 
"Vou matar-te." Alobederi lhe deu um remédio de plantas, 
para poder levar consigo a arara. Entao Iruréruré voltou para 
casa. 

(1) Lenda recolhida por Herbert Baldus entre .os Ca:a}ti.s e y u?lica· 
da em Ensaios de Etnologia Brasileira (Companh1a Ed.itora 1 <•~1onal, 
Cole~áo Brasiliana, Sao Paulo, 1937, págs. ~26-228). Ouviu-a J a boca do 
indio Dyuasá, na aldeia Beroromandu, . situada perto de Santa Te
rezinha, na margem esquerda . do Aragua1a. , . 

Comentando a lenda afirma Herbert Baldus (o.e., pags. 229·230) : 
"A primeira parte das ~'aventuras de dois irmaos", na qual Alobederi . 
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e seu irmao casam-se com as filhas do sol, sendo obrigados pelo sogro 
e. expor-se a tres prova.s, tero importancia especial para a mitologia 
comparada. É uma das versóes do mito espalhado na América, que na 
literatura se tornou conhecido sob o título "A visita ao céu", e por 
cujo protótipo foi considerado o mito antigo japones de Ohonaroushi e 
Susa no "'\Vo (Paul Ehrenreich : "Die Mythen und Legenden der südame
rikanischen Urvolker und ihre Beziehwngen z1i denen Nordamerikas umd 
der A.lten Welt, Zeitschrift für Ethnologie, 37, Suplement, Berlin 1905, 
págs. 77, 78, 80 e 81) "· 

Os Carajás, juntamente coro os Javaés da Ilha do Bananal, formam 
a familia lingüística Carajá. Sua mitología tem sido estudada, entre 
outros, por Ehrenreich, Krause, Palha e Baldus. 

(2) Peixe do río da família dos Caracinídeos, generos Pygocentrm 
e Serrasalmus, temível pela sua voracidade. 

(3) O maior dos peixes d'água doce, próprio do Amazonas, da 
família dos Osteoglossídeos (A.rapaima gigas). 

( 4) A ve da familia dos Ciconídeos (Jabirú mycteria Lich t). ~ 
uma ave grave e sisuda, que vive junto aos rios e aos lagos. 

(5) Ave da família dos Psitacídeos. Sobre esta ave, escreve Stra· 
delli (Vocabulário da língua-geral portugues-nheengatu e nheengatii-por
tugues, in ''Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", 
tomo 104, vol. 158, Río de Janeiro, 1929, pág. 376): "A arara ver
melha, bem conhecida em todo o Amazonas. É das penas da cauda que 
sao feítos muitos dos enfeites usados pelos indígenas em suas festas e 
danc;as. Por isso mesmo é rara a maaioca de Uaupés, onde nao se en· 
contrem araras domesticadas, criadas expressamente para utilizar-lhes as 
plumas, - mostrando-se assim mais adiantados do que os civilizados com 
as garc;as". 

( 6) Designac;íio genérica de todos os reptis quelonios aquáticos. 

A VISITA AO CÉU1 

UM ca~ador quis pegar um urubu-rei. Foi para a lagoa, 
onde o urubu-rei ia comer peixes. Pegou e levou con

sigo a filha do urubu-rei. Deixou-a no caminho e foi para 
junto da mae dele. Chegando lá, contou a Inae que pegara 
a filha do urubu-rei. Entao ela mandou que o filho fosse· 
buscar a filha do urubu-rei. Esta arrancara as penas e as 
asas e deixara-as no campo. Ela f oi coro ele. Chegaram. 
~le disse: 

- Eu trouxe a filha do urubu-rei. . ~ 
A mae dele disse : 
- Chama-a para eu ver a minha nora. 
A filha do urubu-rei entrou. A mae quis dar-lhe urna 

rede, porque ela nao trouxera nen.huma. Mas ela nao quis. 
Ela trepou na travessa. (De noite, pos as asas e virou urubu
rei. De man.ha desceu, tirou as asas e tornou a virar gente) . Lá 
ela dormiu. 

A mae nao gostou disso, porque ela sujou o chao. A máe 
ralhou com ela. Ela quis ir-se embora. O filho se f oi tam
bém. A máe nao quis que ele fosse. Mas ele gostava muito da 
mulher dele. 

Foram-se embora para o campo. Aí ela pos as asas e man
dou o marido agarrar-se nos ombros dela. Ela voou embora e 
mando u que ele f echasse os olhos. ~le os fecho u. Chegaram 
no lugar dela (ao céu). Ela o mandou abrir os olhos. ~le os 
abriu e ela o deixou, indo para casa do pai. Chegando aí, con
tou ao pai o que acontecera. O pai disse : 

- É bom que tragas o meu genro. Agora traze-o, minha 
filha, para que eu o veja. 

Quando ele chegou, o sogro lhe disse : 
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- Agora tira o meu bicho-de-pé. 
~le pos-se a tirá-lo. O urubu-rei perguntou: 
- Já o está tirando~ 

Entáo ele disse: 
- Estou. 
Entáo o velho urubu-rei mexeu o pé. ~le, entáo, furou o 

bicho-dc-pé. 
O sogro disse : 
_ Furaste o meu bicho-de-pé, agora vou tirar os teus olhos. 

E tirou-os2
• 

Levaram-no para dentro duma casa. 
Ficou sofrendo durante tres noites. Entáo chegou o rato 

e disse: 
- Que é que tens, meu neto~ 

~le disse: 
- O velho me tirou os olhos. 
Entáo o rato disse: 
- Estáo aí no pote grande do velho. Tu o queres, meu 

neto1 
~le respondeu : 
- Quero-os, vovo rato. 
Entao 0 rato foi buscar os olhos, chegou e colocou-lhe os 

olhos. :ITile enxergava novamente. 
Depois de tres noites o urubu-rei mandou a mulher dele 

ver se ele já estava morto. Ela. o encontrou bom de ~º:V?~ 
o velho disse a filha que mandasse o genro trepar no m1rit1 
para tirar frutos. Quando ele quis descer, ela mandou: 

- Miriti, fica grosso, para o homem cair ! 
~le caiu e ficou lá. Ela o cobriu com folhas de miriti e 

voltou para junto do pai : 
- Está morto. 
:ele disse: 
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- Deixe-o a podrecer; vamos esperar tres dias. 
De noite o homem acordou. Foi para casa. A mulher dele 

entáo foi ve-lo e nao o achou. Ela foi para casa. Chegou a 
casa do pai e disse : · 

- Nada, papai. 
~le a mandou ver. Ela o encontrou dentro da casa, vol-

tou e disse ao pai : 
- Está lá. 
:e;1e, en tao, mandou a filha: 
- Quero agora que ele fac;a um banco como a minha 

cabeºª· . 
Ela foi dizer isso a ele. ~le foi para o mato, derrubou 

urna árvore e voltou. Chegou a casa e nao sabia o que fazer. 
Entao o pinica-pau4 o encontrou e disse-lhe: 

· - Como vais, meu neto1 
Entáo ele disse : 
- Preciso fazer o banco do sogro como a cabeºª dele. 

:e;1e disse que o queria assim. 
Entao o pinica-pau disse: 
- Nao custa, neto. 
O pinica-pau disse ao atiquiri5, companheiro dele: 
- Vai a casa do urubu-rei,. sobe e entra na casa. Entáo 

caga na cabeºª do urubu-rei. 
O atiquiri foi e cagou. A cabec;a do urubu-rei estava en

volvida num pano. O urubu-rei abriu o pano. O atiquiri viu 
bem a cabec;a. Tinha dois vértices. :e;1e disse ao pinica-pau: 

- A cabec;a dele sao duas cabeºas. 
O pinica-pau a fez assim - antigamente trabalhava na 

madeira como carpinteiro. Acabou e disse: 
- Está aqui. A filha do urubu-rei chegou e perguntou: 
- Tens aí o banco do meu pai Y 
:e1e di~: 
- Está pronto. 
Ela ficou admirada e disse : 



\ 

76 LENDAS DO tNDIO BRASILEIRO 

- Vou levá-lo já. 
Ela o levou ao pai. :tnste ficou adn1irado e disse: 
- Como é que ele pode faze-lo? Agora, minha filha, 

manda-o construir a minha casa sobre a pedra. 
Ela f oi e disse-lhe : 
- Papai quer a casa dele em ciina da pedra. 
Ele foi derrubar toda a madeira: as estacas, os esteios, as 

travessas, os caibros, a cumeeira. ~le foi a pedra e quis ·cavá-la 
com f erro-de-cova, mas este quebrou. :Ele disse: 

- Agora, como cavar1 
O mugu1n6 chegou e perguntou: 
- Como vais, neto? 
Ele disse: 
- Vovo, preciso fazer urna casa, a casa do sogro. :itle 

quer que eu a faga aqui. Assim nao posso cavar. 
O mugum perguntou: 
- A madeira está pronta1 Tiraste as estacas, os esteios, 

as travessas, os caibros, a cumeeira? 
:Ele disse: 
- Tenho tudo. 
O mugum disse: 

- Bem, eu vou. Agora espera até eu sair. l\rias primei
ro vamos marcar o lugar da casa. Agora está pronto. 

O mu(_(um ent rou. Saiu. Atrás dele, o homem fincou es
tacas, esteios, tudo. O mugum foi-se embora. O homen1 ficou 
trabalhando. Colocou as travessas, a cumeeira, os caibros, tudo 
A filha do urubu-rei chegou e disse: 

- Meu pai quer a casa dele depressa. 
Ele disse: 

- Sim, amanha ou depois de amanha vou terminar a 
casa. 

Ela foi-se embora e o homem ficou pensando: 
- Como é que eu vou terminá-la~ 

A VISITA AO o~u 

Entáo veio o japim7 e perguntou : 
- Como vais, meu neto? 
Ele disse: 

O velho quer a casa bem depressa. 
O japim disse: 
- Acabamo-la depois de amanhá. 

77 .· 

No outro dia chegaram os japins e puseram-se log6 a 
cobrir a casa com folhas de nliriti. No dia seguinte veio a 
filha do urubu-rei. 

Entáo havia um anu8 para avisar os japins quando 
viesse a filha do urubu-rei. Ele gritou; eles voaram para 0 

mato; só o homem ficou. Quando chegou a filha do urubu
rei, ela perguntou: 

- Há a.qui mais alguém trabalhando? 
Ele disse : · ' 

- Nao, eu trabalho s.ozinho. 
Ela se foi embora para casa e contou ao pai: 
- J á está para acabar. 
O anu gritou e os japins . voltaram ao trabalho. .A.caba~ 

ram de fazer a cobertura e disseram ao homem. 
- Agora van1os embora. E foram-se embora. 
O hornero voltou para junto da filha do urubu-rei e 

disse a mulher: 
- Estou pronto. Aí está un1a casa, a casa de teu pai. 
Ela foi para junto do pai dela e contou-lhe: 
- Já está pronta a tua casa. 
Ele disse: 
-- Ben1, agora, minha filha, o genro vai fazer urna 

ro~a grande. 
Ela se foi en1bora e disse-lhe isso. Ele saiu para fazer 

a roga. TrabaJhou no mato sozinho. Entao a saúva9 sa et!· 

controu com ele e pergU:ntou: 
- Como vais, meu neto? ., 
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:m1e disse: 
- Preciso f azer urna roga grande. 
Entáo ele disse: 
- Náo sei trabalhar sozinho. 
A saúva disse: 
- Eu acabo num instante. 
As saúvas ajudaram. Trabalharam seis días fazendo 

ro~a.. Depois que acabaram, as saúvas foram-se embora. :m1e 
voltou e disse a filha do urubu-rei: 

- Está pronta a roc;a de teu pai. 
Ela contou ao pai : 
- Está pronta a roQa. 
:mle disse: 
- Agora, minha filha, está bem. 
Passaram-se dez días. Depois ele disse a :filha: 
- Agora, minha filha, quero queimar a minha roga. 

Manda-o entrar no meio da roQa. Agora, minha filha, quero 
que os urubus e os caracarás10 cerquem o homem com fogo. 

Ela foi falar com o marido. :m1e foi para o centro da 
roQa. Os urubus e caracarás logo o cercaram com fogo. :m1e 
gritou, sofrendo: 

- Nao me cerqueis. 
Mas o fogo alcanQOU-0 e ele trepou numa árvore. De

pois ele desceu e a aranha preta lhe disse : 
- Meu neto, entra aqui, para nao morreres. 
.:f'Jle entrou e encontrou urna casa. O fogo passou por 

cima. A aranha preta disse a ele : 
. - Queres ir para casa1 :msse urubu-rei te quer matar 
para comer-te. Agora, se quiseres voltar para casa, eu te 
ajudo a desoor. 

:mle disse: 
- Quero. 
Fizeram nm ba1aio grande. :Rle entrou no balaio. A 

aranha preta fiou um fio e o fez descer dentro do balaio. 

.A. VISIP.A. .tO OÉU 

~le chegou ao chao e sacudiu o fio. A aranha preta puxou 
o balaio. 

:m1e reconheceu o seu lugar de ca~. Foi para a casa da 
máe. Chegando lá, a máe perguntou: 

- Donde vens~ 
:mle disse: 
- Venho da casa do meu sogro. 
:mle contou tudo o que se passava lá no mundo e n3 

céu. Aí ele tinha passado dois a~os. :mle ficou morando no- · 
vamente com ela. 

(1) Herbert Baldus (Lenda dos tndios do Brasil,. Livraria Bra· 
siliense Limitada, Sao Paulo, 1946, págs. 23-28) publica esta lenda, 
acrescentando-lhe o seguinte comentário (oc .. , págs. 89-93): 

· "0 missionário beneditino. D. Mauro Wirth recolheu o texto va
pidiana desta lenda, inédita até agora,. da boca do Vapidiana Cas
siano em Malacacheta, no dia 21 de ma10 de 1939, vertendo-a para o 
portu'gues com o auxilio de Egon Schaden. A respeito dos Vapidiana, 
tribo da familia lingüística Aruaque, apareceram na revista "S.ocio
logia", publicada em Sáo Paulo, os seguintes estudos: D. Mauro W1rth: 
"A mitologia dos Vapidiana do Brasil" (vol. V, 1943, págs. 257-268) e 
Gioconda Mussolini: ''Notas sobre os conceitos de moléstia, cUia e morte 
entre os indios Vapidiana" (vol. VI, 1944, págs. 134-155). 

Sob o título "A Visita ao céu" tornou-se conhecida na literatura. 
urna lenda cujas variantes sao muito espalhadas na América, ~ 
cujo protótipo f oi considerado o anti.go mito japones de Ohonamus~ 
e Susa no Wo (Paul Ehrenreich: "Die Mythen ·wnd Legenden der. su~ 
damerikanischen Urvolker 'U-rtd ihre Beziehunger zu denen Nordamenkas 
-und der Alten Welt", Zeitschrift für Ethnologie, 37, Supplement, Ber
lín, 1905, págs. 77, 78, 80 e 81). Também R. Lehm~nn-Nitsche ("Mito
logía sudamericana", XVI, "El viejo Tatrapai de los araucanos", se
gunda parte, Revista del Museo de La Plata, 32, Buenos Aires, 1930, 
pág. 307) assevera que o tema do velho mau e das tres provas que im
póe aos heróis tem correlai;áo com análogos euro-asiáticos, por inter· 
médio das variantes da regiáo da costa pacífica da América. do Nort~. 
Entre os eontos populares chinases, editados recentemente por Wolfram 
Eberhard ("Chinesische Volkmarchen", Leipzig, s. d.), há um, prove
niente da provincia de Chantung, no qual tres provas (a escolha de 
feijlo, a. separa~áo de trigo e arroz, e o transporte de grandes barras 
de ouro) s§.o impostas pelo futuro sogro ao pretenden te, desempenhando 
os parda.is, as formigas e as serpentes o papel do animal auxiliador 
( ef. ibidem, p~. 68-70). N um con to oriundo da provincia. de Quiangsu 
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há, além de várias prevas impostas pela futura sogra ( uma bruxa) 
e sustidas com auxilio da filha dela, duas (a semeadura de linho e o 
recolhimento das mesmas sementes) que o pretendente sustém com 
ajuda de animais (porcos e formigas) (ibidem, págs. 7-14) . Corres
pondencias americano-asiáticas como essas, lembram a difusa.o circumpa
cífica do chamado mito de cáo, espalhado do sudeste da ásia a.través 
de territórios dos esquimós até vastas regióes da América do NortP, 
( cf. Wilhelm Koppers.: Der HU11id in der Mythologie der zitrkumpazifi
sohen Volker, Wiener Beit rage zur Kulturgeschichte und L inguistik, 
I, Wien, 1930) e cuja representa~áo mais meridional na. América é, 
ao nosso ver, a versao dos Tumerehá no Chaco (v. Herbert Baldus : 
Indianerstudien im nordostlfohen Chaco, Leipzig, 1931, págs. 77-78). 
Nesse mito, u'a moga casa-se com um cáo que, muitas v~zea, é s. fi· 
gura de um demonio, e assim ela torna-se "mae comum" ou "mft.e pr·i· 
mária" ( cf. H . Baldus : Die A.llmuterr in der Mythologie zweier su
damerilcanisohen Indiane1rstamme, Archiv für Religionswissenschaft 29, 
L eipzig, 1932). Por ou tro lado, é digno de nota a respeito o ~onto 
alemao da Borralheira ( "A.sohenbrodel"), publicado pelos irmaos Grimm, 
no qual há tambóm duas provas (a limpeza de lentilhas) impostas pefa 
velha má (madrasta) para impedir o encontro da mo~a com o futuro 
esposo, sendo os pombos os salvadores. Como sogro aparece, em al
gumas das vcrsóes americanas d' "A visita ao céu" o sol em ou 
tras, o urubu-rei ( Gypagus papa) . Por seu tamanho, 'seu aspecto sua 
r~serva, sua solidñ.o e a altura de seu voo, esta grande ave de r~pina 
figura realmente, nas regióes freqüentadas por ela como o mais au· 
gusto de todos os habitante.s alados do céu, assim' como entre os as
t ros só o sol pode parecer aos homens como o mais poderoso. 

Koch-Grünberg, comentando a versáo taulipáng d' "A visita ao 
céu", publicada no segundo volume de Vom Roroitma zwm Orinooo, se
gunda cdi<~ao, Stuiig-nrt, 1924, págs. 81-91, e traduzida para o 
portugues em nossos Ensaios de Etnología Brasileitra, págs. 198-199 e 
231-244, escreve ( l. c., pág. 278): "A lenda da visita ao céu e dits 
provas pelas quais o hcrói tem de passar, encontra-se especialment~ 
entre os Arovak da Guiana em versóes diferentes. Achamos os mesmos 
m.o~ivos ora aquí ora ali em outro contexto." Nas páginas seguint~s 
( ibidem, págs. 279-187), o mesmo autor cita versóes e motivos análogos 
d~s ArovH.k de Surinmn e da Guiana Inglesa, dos ínfüos Warrau, da 
tnbo tupí dos 'rembó do 11faranhao, dos araucanos do Chile dos Mun
durucú da Amazonia, dos Quinché-1faya da América Central 'e de tribo.:i 
norte-americanas. Traduzhnos tudo isso, publicando-os com acréscimüs 
(c;f. Baldus : º:c., _págs. 245-262) ao comentarmos uma lenda carajá 
n; . qual o sol nnpoc aos gen ros tres pTovas que ei:;tes sustem coro au
~iho de suas mulheres e de um passarinho ( ibidem, pág. 226-227). 

Trata-se da lenda "Aventura de dois irmaos". 

. .Comenta :inda Baldu~ ( ib·idem ) : ª X a versa.o taulipáng acilna men
cionada h~ tres provas, a saber, a secagem dum lago, a construgáo duma 
casa em cuna duma rocha e o fabrico dum banco, prova.s essas da.s quais, 
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portanto, reencontramos as duas últimas na versáo vapidiana." E acres
centa: "A tribo caraíba dos T aulipáng é vizinha da triho aruaque dos 
Vapidiana". 

(2) .Comenta Herbert Baldus (o.e., pág. 91): "A rea~áo vio
lenta do urubu-rei tirando os olhos do genro quando este lhe fura o 
bicho-de-pé, fica compreensível pelo seguinte: É a femea fecunda dessa 
pulga ( Tunga penetrans ) que penet ra na ~ele da ví t~ma, junt? tle.s 
unhas sondo preciso, na sua extra~áo, um cuidado especial para tirar o 
inseto' inteiro sem furar-lhe o abdomen cheio de ovos, pois, no cas" 
contrário pode surgir urna infec~ao com sérias complica~óes. O nal'ra
dor da p~esente lenda deve ter sabido isso táo bem como qualquer serta
nejo de regioes infestadas por essa praga". 

( 3) Ou ainda muriti ou buriti, é o nome de duas espéeies de 
palmeiras (Mauritia vinífera e Mauritia flexuosa). 

(4) Escreve Baldus (o.e., pág. 92) : "0 pinica-pau ou, como se 
diz no sul do país, o pica-pau, é ave trepadeira da família Picíileos. 
Segundo R. von lhering (Dicionário dos A.nimais do Brasil, Sao Pau
lo, 1940 pág. 608), ele é reptesentado no Brasil por umas 65 espécies ... 
bastant~ homogeneas no aspecto geral . . . O bico forte, direito e pon
tudo, é ótima ferramenta, que. :Q.abilita o pica-pau a ser o "cara.pina d9.s 
matas:'. Com pancadas ligciras ele perscruta primeiro a árvore, a firu de 
descobrir os pontos carunchados, e só depois lhe ouvimos as marteladas 
sonoras, repetidas, com que arranca lascas, para por a descoberto as 
larvas e os besouros que constituem seu alimento". - É compreensível, 
portanto, a frase - antigamente trabalhava na madeira como carpin~ 
teiro - a qual, naturaimente, revela influencia da nossa civiliz~áo, 
pois antes do contato com esta os índios ignoravam a existencia de tal 
profissional". 

( 5) Informa Baldus (o . c., pág. 92) : "Segundo explicagáo qu6 
nos deu D. Mauro Wirth, atiquiri (bokoru em vapidiana) é o nome 
dado pelos habitantes do rio Branco genericamente aos lagartos me
nores que entram nas casas e cabanas". 

( 6) Peixe anguiliforme d'água doce, o único representante da 
fam. Synbranoliideos na América do Sul. Des ta f amília só existem bem 
poucas espécies na Af rica e na india. Caracteriza-se pelo aspecto geral 
do corpo, sem escamas, semelhante ao das moreias. A respiragao se 
faz por uma pequena f enda mediana da regiao. Nao possui nadadeirri,s 
pares, nem bexiga natatória. "A única espécie americana,. Sy~branoh'lth 
marmoratus" informa R. von Ihering (Dicionário dos A.nimais do Bra
sil Sao Pa~lo 1940, págs. 537-538), "encontra-se desde o México até 
a 'República Argentina e também na áfrica ocidental. Vive tanto e!ll. 
a~udes e outrJi.s águas paradas, como nos rios. Atinge quase um me~ro 
de comprimento, mas quando muito tem 3 cms de dia~etro. Só ocasio
nalmente é pegado com peneira ou rede de malha fma e n~ca en1 
maior quantidade; por isso, e porque pouca gente o comprar1a, rarrut 
v~zes é levado ao mercado. Nos a~udes do Nordeste é este o peixe <].U8 
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mais tempo resiste vivo, quando durante as secas, a água escasseia " 
evapora. de t odo. Entáo o mu~um se cnterra, cava longos canais e 
d t 

~ ,, 
urante me.ses permanece na erra seca • 

( í ) Tam':>ém conhec1do com os nomos de japuí e xexéu (Cas
sicus cdo, Vin.), este pássaro de uma f amilia I cterídeos constr6i o 
seu ninho em f orma de bolsa fina e a.longada.. ~stes ninhos podem 
ser encontrados pcndurados em número de 10 ou mais na mesma ár
vore (Of . Baldus : o.e., pág. 93). 

(8 ) Crotopliaga ani, Lin. Ave da f amília Cuculideos que vive 
nos campos e pousa sobre o gado para lhe catar carrapatos. 

(9) Comenta Balclus (ibidem) : "0 papel da saúva na lenda fica 
comp:reensível se considerarmos ser esta formiga ( Oecodoma cephalotes) 
t ambém conhecida como "formiga-dc-ro~a" e "carregadeira". 

(10) Mil·vago chimachima, Vieill. É uma ave de rapina. Escrev~ 
Stradelli ( Vocabulário da língua-g m·al portugués-nheengatu e nheén
gatu-portug·ués, in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico P.ra· 
silciro", tomo 104, vol. 158, Rio de J aneiro, 1929, pág. 397): "vive de 
preferéncia de peL"\:es e ras, mas nao despreza os cadáveres que vero a 
apodrecer nas margens dos lagos, onde geralmente vive isolado ou a1>s 
casais". 

O MUNDO SUBTERRANEO ( 1 ) 

A BAIXO do nosso, há un1 outro mundo. Diz-se que . e1e 
é muito belo: todo ele é um vasto campo, e as pal

meiras de buriti2 sao muito baixas. Nele há gente e cac;a; 
os nossos porcos do mato provem .de lá. 

Urna vez, um índio estava cavando a terra em busca d.e 
um tatu3• ~le cavava cada vez n1ais profundamente o chao 
atrás de sua presa. Seu con1panheiro lhe pediu em vao que 
abandonasse aquilo e subisse. Afinal, ele traspassou a terra 
e .saiu no mundo subterraneo, sobre o topo copado de urca 
palmeira de buriti. Seu · eompanheiro Yoltou para a aldeia, 
chorando, e contou o que havia ocorrido. Entáo, o feiticeir:J 
se of ereceu para trazer o hornero perdido de vol ta ao mun
do superior. Após quatro días, ele o conseguiu, guiando-o 
ao longo do caminho dos porcos selvagens. 

(1) Curt Nimuendaju recolheu este conto entre os Apinayés e o 
publicou em seu livro " The Apinayé" (vertido para o ingles por Ro
bert H. Lowie, The Catholic University of America Press, Washington, 
1939, pág. 175) . 

Os Apinayés ou Apinagés pertencem a grande familia lingüística 
G~. 

(2) l!:l o nome de duas espécies de palmeiras (Mauritia vinifera 
e M auritia flexuosa) . 

(3) Segundo R. von Ihering (Dicionário dos .Animais do Brasil, 
Sao Paulo, 1940, pág. 778), "esta denomina~ao abrange todas as .~ e
pécies dos Desdentados da. fam. Dasypodideos. Há em nossa fauna cerca de 
24 espéeies". 
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KUPE - KIKAMBLEG ( 1 ) 

N .A parte mais oriental do mundo, onde o sol nasce, viv.; 
um povo de cabelos vermelhos. Como o sol nasce mui

to perto deles, sofrem severamente por causa de suas cha 
n1as e lhc tem um grande ódio. Cada manha, ao romper do 
sol, atiram flechas contra ele, mas de rostos voltados par:·t 
o lado, pois nao poden1 suportar a sua luz e o seu calor 
chamejante. Mas o sol se ergue muito depressa, de modo 
que eles nunca o atingem. 

.Assim sendo, .decidiram derrubar a viga que sustenta 
o céu, de modo a fazer coro que o céu caísse e o sol ficasse 
impedido de prosseguir sua viage1n depois diss.o. :€les a des
bastaram e cont inuaram trabalhando até que o pilar ffo <,u 
bastante fino. Entao, por causa da fadiga, tiveram que 
parar, e quando voltaram ao trabalho, a parte que hav~a 
sido cortada crescera outra vez e o pilar estava tao grosso 
quanto antes. Estao nisso até hoje. 

(1) Conto rccolh jdo por Curt Nimuendaju entre os Apina.yés 
e publicado em seu livro The Apinayé (traduzido para o ingles por Ro
bert H. Lowie, The Catholic University of America Prcss, Washington, 
1939, págs. 180-181). 

Em nota de pé de página é explicado o significado desse nomc : 
Kupe, tribo estrangeira; ki, cabelo; kambleg, vermelho. 

Os Apinagés ou Apinayés pertencem a grande familia lingüístir~a. 
G~. F oram estudados especialmente por Curt Nimuendajú que os dá 
como um rcbcnto dos Timbiras de leste, ou mais especificamente, dvs 
Caracatis. 

O CURUPIRA E O CA<;;ADOR ( 1 ) 

U M ca~ador perdeu-se no mato e lá ficou. Chegando· d<=>
baixo de u1na grande árvore, dormiu. 

Ouviu gritar. O Curupira2 · bateu nas sapopemas3 das 
árvores e gritou; tornou a gritar cada vez mais perto. De- . 
pois ouviu gritar ainda mais perto, já junto a si. Chegou o 
Curupira junto dele, assentou-se e comegou a conversar. 

- Como estás, meu neto? - Sempre bom, meu avo, 
e· como voce passa? - Sempre bem também. - Ah! meu 
avo! Eu perdi-me de cáSa. - É possível, meu neto~ Tua 
casa nao é long.e. Quando vieste· de casa~ - Ontem, meu ... 
avo. 

Continuaram a conversar .. 

- Ah! meu neto! Eu estou co1n fome. - E u também 
tenho fome. Nada comi ainda hoje. - Meu neto, eu quero 
comer. - Eu também. - lVIeu neto, tu me dás a tua mao 
para eu comer! - Aqui está, meu avo. 

Cortou a mao de um macaco, que tinha trazido d:i 
ca~a da tarde daquele dia, e lha den. P egou nela e comen. 

- Meu neto, a tua máo é gostosa, cu quero c01ner a 
outra. - Aqui está, meu avo. 

Pegou e comeu logo. 
- Ah! meu neto! É be1n gostosa a tua inao. Tu 1ne dá~ 

·também teu pé para eu c01ner~ - Aquí está, meu avo. 
Cortou o pé do macaco e lho deu. 
- Aí está, meu avo. 
Logo o Curupira pegou nfüe e comen. 
- Ah! meu neto! É gostoso o tt'o.1 pé! - É possíve.1 

isso, meu avo? 
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Depois pediu-lhe também o cora~ao. 
- Ah! meu neto ! Eu quero também o teu cora~ao. 

Deveras, meu avo1 Aqui está. 
Tirou logo o coragáo do macaco e lhe deu. 
O Curupira pegou e comeu logo o coragao do macaco. 

Depois ele pcdiu o coragáo do avo. 

- Agora eu também quero o t eu cora<;áo. 
Antes que o Curupira lhe pedisse outra cousa, pediu-

lhe o cora~áo. 

- É possível, meu neto? Entao dá-me a tua faca. 
- Aqui está a minha faca. 
Tomou imediatamente a faca, feriu-se, caiu e morreu. 

Aí ficou e ele foi-se embora. 

- É bem f eito que inorresse. 
Foi-se logo embora. Passando um ano, lembrou-se. 
- Vou agora Yer o Curupira que morreu, para lhe ti

rar o.s dentes verdes para remédio; já deve estar podre, vou 
lhe tirar os ossos para bico de frechas. Foi-se logo embora. 
Chegando aí achou os ossos já brancos, e foi tirá-los coro 
o machado que levou. 

- Agora, com o machado, eu t iro os dentes. 

Bateu logo com o machado nos dentes. :fJle ressuscitou 
e assentou-se. O hornero assustou-se bem. 

- Ah! meu neto! Esto u com sede, quero água - De
veras? 

Urinou logo no chapéu. 

- Aqui está água para voce, meu avo. Acordei 
agora bom, mas nao sei em que ponto estávamos quando 
dormi. O que era, meu neto 1 

- Nao sei. - Agora vamos, meu neto. O que queres 
tu, meu neto' - Nao sei. - Eu te dou uma frecha para 
tu matares caga. - Dizes bem, meu avo. - Entáo vamos. 
- Vamos. Foram para o mato e aí ele deu a frecha. 
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- Agora já tens urna :frecha para cagar; queres ir-te 
embora1 - Quero ir. - Sabes, por ventura, onde é a tua 
casa? - Nao. - Entao eu vou contigo para tua casa. 

- Bem, meu avo, entao vamos. 
Chegaram perto de casa. 
- Agora, meu neto, eu vou-me embora e te deixo. Quan

do tu quiseres, já sabes onde eu estou. Quando quiseres Yai 
ter comigo. Sabes~ adeus! Desta frecha só tu sabes o jeito, 
nao a leves para casa, nao contes a ninguém, nem a tua 
mulher. Só tu sabes caºar com. ela. Essa frecha é urr~a 
cobra surucucu4

; para matar a caga nao precisa arco, basta 
jogá-la. Eu conto para tu saberes que ela te deixará. ,Bem, 
adeus! 

- Adeus, meu avo! Agora quando eu for passear irei 
ter contigo. - Bem, meu~ neto, eu estou sempre aí. 

Depois ficou um cagador feliz; matava muito, eriquanto 
que os outros nao. Ninguém sabia' como ele caga va. Diziarn. : 

- Como é isso? 1tle mata pássaro, mata caga; como nós 
entao nao matamos' - Nao sei. - Nós vamos para o mato, 
ca~amos e nao matamos; ele vai e depressa chega, quandu 
menos se espera. 

Outros diziam: 
- O que será entáo~ Vamos entáo vigiar como ele mata 

a ca~a. - Vamos mandar dois meninos vigiar. - Vamos. 
Foram logo vigiar. Quando ele foi para o mato forau1 

atrás. Foram escondidos vigiar, viram tirar a sua frecha do 
galho da árvore e logo foram , vigiar como ele matava com 
a frecha. 

- Já vimos onde estava a frecha, com certeza já vimv'). 
Vigiaram-no. Achou logo um pássaro voando. VirarJ. 

depois atirar atrás a frecha e ir ver o pássaro que esta.va 
morto no chao com a frecha ao pé. 

- É assim! J á sabemos agora como ele mata ca~a. 
Voltaram: 
- Amanhá viremos para experimentar a s.ua frecha e 

ver como ele mata ca~a. 
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De manha foram lá. Acharam a frecha; tiraram-na; ex
perimentaram logo num pássaro que estava voando; atira
ram; a frecha voou e voltou frechando um deles, que che
gou a cair, morrendo logo o ~enino. O outro voltou e con
tou: ''Morreu meu companhe1ro." 

- De que morreu1 - Mordido pela cobra. Vamos 
ver. 

Foram-no buscar e trouxeram o cadáver. 
O dono da frecha f oi buscá-la para ir a cac;a, mas che

gando nao a achou inais. 
- Por onde perdeu-se minha frecha~ Voltou talvez a 

ter com o seu dono. Agora sim, nao tenho mais minha frc
cha! que se perca! Talvez ele a achasse; por isso já ela vol
toú. Talvez a frecha voltasse e foss.e ter com o Curupira. 

Nao tardou em saber que acharam a sua frecha; que 
a experimentaram; que o menino foi mordido pela cobra, 
que morreu e que por isso ela f oi ter com o Curupira. 

- Foi bem feito! quem mandou bulir nela? Pensavan1 
que era urna frecha a-toa, quando era urna cobra. Assim 
f~eram perder-se a minha -:frecha, que nao volta mais pata 
m1m. 

Por iss.o o menino foi-se embora para outra terl'a, e 
fugiu com os outros parentes, que, por terem medo, se 
mudaram desse lugar. 

( J ) Lenda recolhida por Barbosa Rodrigues no Río Bra11co e 
publicada em sua Porandluba .A.mazonense (in "Anais da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro" , 1886-1887, volume XIV, Rio de Janeiro, 
1890, págs. 32-34) . 

Desta lenda, Barbosa Rodrigues (o.e., pág. 38) dá urna outra 
versa.o, sob o mesmo título, colhida no Río Solimoes, na qual o cac;ador, 
após ressuscitar o Curupira.. recebe <leste urna frecha e um arco má
gicos. Recomenda porém: "Frecha para o cerrado sem destino, que ela 
há de pegar a presa. ~las tu nao frecharás pássaros de bando, por
que pode acontecer que eles te matem". Um dia, esquecendo-se, o ca
~ador frechou um aracuá ( Penelope .Aracuan Spix), e logo os com
panheiros deste caíram sobre ele e lhe despedac;aram as carnes. Veio 
o Curupira, porém, e o fez Yoltar ñ vida, juntando-lhe as ca rnes com 
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cera, prevenindo-o, no entanto, que nao comesse nunca cousas quentes. 
O ca<;ador, porém, desobedeceu-lhe e derreteu-se. 

(2) Barbosa Rodrigues (o.e., págs. 3-22) comenta o mito dv 
Curupira com as seguintes palavras : 

"Entre os dif erentes mitos brasileiros é incontestavelmente o mai~ 
n.ntigo o Jo Curupira, companlteiro im1eparável das cren<;as populares 
de todos os lugares por onde se estendeu o abanheenga, ou língua-gera.1, 
pelo que parece ser verdadeiramentc indígena, se náo antes, legado pela 
populac;ao primitiva que habitou o Brasil, em épocas anticolombianas o 
que descendía dos invasores asiát icos. 

Dos Nahuas passou aos Caraíbas e destes aos Tupis e Guaranís. 
Parece ser urna das d ivindades secundárias sujeitas a T laloc. Come 
as que presidiam os ventos, as chuvas, a abundancia, o milho, as mon
tanhas, havia também a que presidia e protegia as florestas. 

P or Venezuela, pelas Guianas, pelo Peru e pelo P a1·aguai esten
de-sc o domínio do Curupira; vai do Caraíba até o Guaraní. 

Anchieta ( 1560) , Fernao Cardim ( 1584 ) , Laet ( 1640) e Acuña 
(1641 ) f alaram e acreditaram mesmo em sua existencia. A civilizac;áo 
invadindo os centros em que .. a rusticidade se aninha e devassando os 
sertoes, tem modificado ou feito desaparecer nao s6 as fondas e con
tos primitivos, como a língua, envolvidos na onda do csquecimento. 

Entre eles vai também desaparecendo a do Curupira, adulterado 
aquí, confundido ali, e por toda a parte mais ou menos modificada 
segundo o cunho especial do meio em que existe e os empréstimos que 
a civil izac;ii.o lhe tem f eít o. . 

O Curupira, o numPn rnent,ium, de Mareg-rave, que, segundo Simao 
de Vasconcelos, é o espirito clos pensamentos, quer o Padre Jofio Da
niel, que por espa<}o de 17 a nos foi missionário no Amazonas, ent re os 
anos de 1780 e 1797, que seja um espír ito habitante das florestas, que 
nao prat ica só o mal, porém muitas vezes também o bem. Par~ 
mim nao é também o espirito comico {neckischer waldgeist) do vene
rando Dr. Martius. 

A crenc;a mais geral, contudo, confirmada pelas diferentes len
clas é que o Curupira é o senhor, a. méio ( cy) , o genio protetor das flo
restas e da casa, que castiga os que as destroem, p remiando muitas 
vezes aqueles que lhe obcdecem, ou de qucm se compadece. 

A crenc;a do genio das florestas vai também ao centro da África, • 
onde acreditam "que há um demonio que anda metido pelo mato sem
pre a espreita para f azer das suas". P ara afugentar o porco suj o, 
como chamam, tem os africanos como infalível a simples presenc;a d" 
um diabo fingido, que se veste de palhas e cobre o rosto com uma 
máscara." Ossaim, o amigo da folhagem ou genio protetor · das flo
restas, da costa da ~Iina, sémprc anna<lo do scu abebe, faca.o de latao, 
sereia para mim o Curupira com seu machado de casco de jabot i, se 
t ivesse os pés as avessns. 
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O Curupira, como genio misterioso e cheio de poder, apresenta-se 
sempre sob várias formas e sob várias disposi~oes de espírito. 

Assim ora f antástico, imperioso, esquisito, 01·a mau, grosseiro, 
atrevido ::nuita.s vezes delicado e amigo, chegando mesmo a se aprc.'
sentar bonachao e compassivo, ou ainda fraco, t olo e f ácil de se deixa.r 
enganar . .A.pesar de tudo tem a virtude de ser agradecido ao bem que 
se lhe f az, impondo contudo condi~oes que, quando nao cumpridas, sao 
:fatais. 

O estrondo que l·epercute ao longe, pelas florestas, das árvores 
velhas que caem; o barulho que fazem alguns pica-paus, cavando o 
alimento pelos troncos, ruído que ecoa surdamente pelas matas, que
rem que seja também o Curupira a causa dele. 

Dizem os crédulos, quando isso ouvem, que é o Curupira com o 
seu machado, f eíto de casco de jaboti (Tapajós), que anda batendo 
pelas sapopemas das árvores, para ver se estao seguras e podem re
sistir as tempestades. 

No alto Amazonas dizem que bate com o calcanhar e, no baixo, 
em óbidos, que com o penis, que é de tamanho extraordinário. 

É o Curupira quem nos mostra ou esconde a ca<;a ; quem nos 
revela os segredos da floresta, as virtudes medicinais das plantas, e 
nos dá os produtos destas, etc., conforme o seu bom ou mau humor, 
ficando furioso scmpre que sente o püté do couro queimado de alguma 
ca~a. 

Segundo as localidades assim sao as formas sob as quais se 
mostra, tomando a feminina quando se apresenta aos homens, e que
rem mesmo alguns que haja Curupiras de ambos os sexos ou que 
seja casado com alguma t apuia velha, f eia e má, que o auxilia com 
seus maleficios e da qual dizem que tem também filhos, o benja
mim dos quais é o Saci ou Cwn.ipira Pitanga ou Mitanga. 

Em N ogueira e Tef é dizem que a Corupira tem lindos cabelos, 
uma só sobrancelha no meio da testa e que as mamas sao sob os 
bra~os. 

Se nao f 6sse a disposi~áo dos pés do Curupira, eu diría também 
~ue era o genio dos poetas silesianos, transformado pelo meio e pelo 
tempo. 1 

A afinidade entre o Curupira e Rubenzahl, o genio dos Montes 
Sudetos na Alemanha, é grande. :Este domina e vive nas florestas, 
distribuindo o ouro de suas montanhas rochosas, aquele os produtos 
veget ais e protegendo a c~a. 

A uniao íntima que há entre o povo que f alou o abaneenga e o 
Curupira, o acreditar-se nele entre as tribos selvagens; a propriedade 
que tem este de conservar sempre, sob qualquer aspecto que se apre
sente, os pés voltados para trás para iludir o seu andar, separa a len· 
da brasileira da alemá e africana. 
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Fili8:-se con tu do ao ber~o semítico. Com ef eito, na ÁSia, segundo 
as 8:u~ondades de Plínio, P omponio Mela, Solomo e outros, como o 
Do~cano Frei Gregório García havia a cren~a nos "Hombres con 
los pies bueltos a i·evés", assim como nos que tinham "orejas tan 
grandes, que para dormir l~ una les servia de colchon, y la otra de 
manta de cobrirse." A que o mesmo f rade pregador cita de ''hom
~res con la pata tan grande, que les servia de def eza para el sol, 
i agua" ; ta~bém eu ouvi no Tapajós, lig·ado ao Curupira, assim como 
Herbert Sm1th também a ouviu em Santarém, sendo contudo is~'J, 
corrente na Asia, donde a .A.lemanha importou nos t empos primitivcs. 

O Vidhr, o deus das florestas é um tivar, ou divindade dos Aria
nos, filhps de Odhin, chamado também o Silente. 

A cren~a orient al no solo americano aclimou-se, modificando-se 
com o cor~er dos séculos, como sói modificar-se tudo quanto na() 
tem uma literatura e se conserva pela tradi~áo. 

. Em Venezuela o Máguare; na .Colombia o S elvage, no Peru o Chi~
diachaque, dos Incas, e na Bolívia o Kauá, dos Cocamas é o mesmo 
genio do .Amazonas, que se apresenta sob as mesmas formas exceto 
em alguns lugares da Montana· peruana onde é uma espécie d~ sátiro 
cabeludo até a c~tura, quase negro e raptor de mulheres que lev~ 
para as suas org1as. 

Em Venezuela, também ele gosta de perseguir e seduzir o sexo 
fraco, pelo que, penso que nessas repúblicas, o Curupira é solteirao. 

O Pokái dos Makuchys, que habitam as florestas da serra de 
'Roraima, é o mesmo mito. Para eles é um pequeno caboclo cabeludo 
de na~ comprido, com os .pés voltados para trás, coxo de uma perna: 
e ser v1ndo-se do calcanhar do pé desta para bater as sapopemas. 

O Iuorokf>, dos Parikis, do Rio Jatapu, também é o mesmo mito. 
No Amazonas, geral.mente, é um t apuio pequeno de 4 palmos 

(Santarém) calvo ou de cabe~a pelada (piroca) co~ o corpo tod~ 
~~berto de longos pelos, .CRio Negro); co.m um 'ólho só (Rio Tapa· 
JOS); de pernas sem artlcula~oes (Rio Negro); muci!tO e sem anus 
(Pará); de dentes azuis ou verdes e orelhas grandes, (Solimoes); e 
s~mpre com os pés voltados para trá.s e dotado de u.ma f or~a prodl· 
g1osa. 

~ o Mutayoé, do Pedro Acuña. 

Ouvi também no Rio Negro dizer: "Korupira natá ramé o mo ieké 
m~mé ~ putare i retemá uaá o mopuku o mo~upare potare ramé 
mua", .1sto é : que quando o Curupira quer perder a gente encolhe 
ou esp:i.cha as pernas. 

Esta versáo já é produto europeu, participa do conto do Bo~as 
de sete léguas. 

O tapuio, posto que já criado na sociedade dos portugueses ou· 
trora só falava a língua-geral, que alguns destes também falava'm, • 
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f oi dai que chegaram até nós muitos dos con tos populares portuguesec; 
referidos hoje ainda na língua-geral, mas aclimados as cenas amaz:>· 
nen ses. 

Habita 0 Curupira o cent ro das florestas, qua.se semprc polos cas
tanhais e faz as suas moradas no oco dos paus. Convida a gente 
para viver no mato, a rremeda to~os os quadrúpcdes e aves, e dis~o 
se aproveita para enganar e atra1r o ca!;ador, que supondo pei;seguir 
um animal, o acompanha. As vezcs chama. os homcns, encantando-os 
com o seguinte canto : 

"Cha uatá, uatá 
Ce rapé rupi 
Cha uatá, uatá, 
Ce rakakuera 
Yure uatá, uatá" ) J 

("Vou andando pelo meu caminho, atrás de mim venha andando, rm
dando.") 

L ogo que o Curupira o distrai e o leva para longe, ccssa de ca.u
tar e deixa-o perdido. Nao gosta que se mate animal algum que ande 
em bandos. 

Quando algum indivíduo, dizem no Río Negro, depois de tres 
dias de nada comer, o que é vulgar, mata algum porco do mato, pro 
voca as iras do Curupüa que dá longos uivos que aterroriza.ro os 
mateiros. 

Algumas tribos do alto Rio Negcro nü.o matam o j acumim ncm a 
anta para nao ofendcrcm o Curupira. Se por acaso alguém mata, 
as mulheres se reúnem em torno do animal e choram para abrandar 
as suas iras. 

O coraC}ao e o fígado sao as iguarias que mais aprecia. Segundv 
uns, com essas vísceras faz farinhas, segundo outros, óleo com que se 
unta. ;É inimigo das criangas. 

Dizem que se pode chamar o Curupfra, mns para isso é prf•ci~o 
ser-se pajé. Quando este quer se entender com aquele, veste-se coro 
estopa da casca da castanheira, e canta: 

"Tim tupetim sauetipe 
Tupetim sauetip& 
Aitu!;aui aituctani" 

As vezes os filhos do Curupfra, ouvindo essc canto, iludt•m n 
mae e vem ter com o pajé, repetindo-lhe a cantiga; porém, se a máa 
dá por falta deles, os vem buscar. :f:lcs t ransformam-se enUio em 
paus ou pedras, e por isso é que aqueles e estas dao fvgo, quando fric: 
cionados ou batidos. 
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:Esse Curupira, Gonctalves Días diz, é o espírito mau, que habita 
as florestas. 

O mesmo também o denomina Caapora e aceita a opiniao de Vas-
concelos, fazendo-o genio dos pensamentos. 

N enhuma len da confirma essa opiniáo. 
O cantor dos Timbiras assim descreve o Caapora: 
"0 Caapora (vulgarmente caipora) veste as feictoes de um índio, 

anao de estatura, com armas proporcionadas ao seu tama.nbo, habita. o 
t ronco ds árvores carcomidas para atrair os meninos que apanha des· 
garrados nas florc:-;tas. Outras vezes divaga sobre um tapir, ou go
i:erna urna .-ara ele jnfüütos kaititils cavalgando o maior deles. 

Os vagalumes sao os seus batedor.es, e táo forte é o seu cond~o, 
que o indio que por desgraC}a o avistasse, era mal sucedido em todos 
os seus passos." 

Magalhaes ( Gon!;alves de Magalháes) · seguiu também a mesma opi · 
niao de Simao de Vasconcelos, tanto que Aimbire (na Confedera9áo dos 
Tamoios) quanuo d irige-se ao pajé que o aconselha : 

"Procurar outra terra mais remota." 
Brada: · ~ 

"Tudo dei...xa f. . . Fugir! Mas tu deliras 1 
Fugir~ Que Curupira malfazejo, 
Inspirou-te tao baixos pensamentos f .•. " 
O autor do Dicionário Brasileiro, o sábio Frei Veloso, a quem 1l. 

botanica brasileira tanto deve, admite, nao sem razao, que Curupira 
é o demonio do mato, como se ve no dito dicionário publicado em 
1795. 

Dizem que quando o indivíduo ve-se perdido no mato, encantado 
pelo Curupira, para quebrar o encanto que faz esquecer completamente 
o caminho, deve fazer t res pequenas cruzes de pau e colocá-las no 
chao triangularmente, (Rio Negro); ou fazer outras tantas rodinhaa 
de cip6 que colocará também no chao (Rio J uruá e Solimoes) e quo 
o Curupira dá-se ao tni.,balho de desfazer ou entao fazer ainda peque
nas cruzes de kauré (leguminosa de· casca aromática, empregada em 
banhos) que atira pelas costas ( Rio 'f apajós) . O Curupira também 
persegue os ca!;adores em casa com os seus assovios (Rio Negro) e 
para o fazer calar-se basta bater-se em um piláo. ' 

Quando o Curupira atravessa o Gurupi e entra no Maranháo, 
nao muda de nom<', mas aí, de preferencia. mora no grelo dos tucu
zeiros e procura as margens do rio para pedir fumo aos canoeiros, 
e virar-lhes as canoas quando nao se lhe dá, fazendo as mesmas cor· 
rerias pelos matos, onde tem as mesmas formas com que se apre!enb, 
no Amazonas. 

Atravessando pelo Rio-Grande do Norte e pela Paraíba, toma 
entao o nome de Caapora; torna-se inimigo dos caes de ca~a e afet<t· 
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a forma de qualquer animal a. fim de atraí·los para o centro · ~03 
matos, onde ou os a!{oita com c1p6s ou os mata. Outras vezes ~br1ga 
os caes a correr atrás dele, para fazer com que os ca!{adores os s1gam; 
desaparecendo de repente, dei.xa os caes tontos e os ca!{adores per
didos. Nestas províncias quase sempre anda a cavalo num veado, ou 
num coelho. Indo o ca!{ador munido de fumo e encontrando o Caapo
ra, se este pedir-lhe e for satisfeito pode contar que será daí em 
diante f eliz na ca!{a. 

No Ceará conserva o nome de Caapora, porém ai muda de aspecto, 
perde o pelo do corpo que transforma-se em cabeleira, de cabelos hir
tos; a presenta dentes afiados como os de guaribas e os olhos como bra
sas; sempre que sai das matas da serra monta num taitutu, com uma 
chibata de japecanga na mao. 

Avistando o caminhante, come~a logo a cantar: 

"Corrupá papaco t 
Corrupá papaco t" 

Creio que essa cantiga é de importagao portuguesa, porque os 
degredados que depois. de 1564 come~aram a 'ir para o Brasil, princi
palmente ac;orianos, que ainda no come~o deste século vieram para o 
Amazonas, cantavam: 

"Algum dia já cantei 
Hoje em día nao canto mais. 
Pacos pacos papacos 

Rupa pacos 
Pacos pacos papacos 

Rupa pacos." 

Cantiga que os sertanejos ensinam as curicas e papagaios, e que 
estes levaram para o Sul onde quase todos os papagaios isso cantam. 
Em Inhamuns, serta.o do Cerá, e outros lugares da mesma provincia 
as sertanejas terminam a cantiga ensinando os papagaios a dizer: 

"Corupá papaco 
.Curupá papaco 
No me pegue no tabaco t ••. " 

No ~:laranhao terminam assim : 

''Nariz cheio de tabaco." 

Isso se ref ere ao fumo que no Norte s6 se conhece por tabaco, 
que o Caapora pede, porém os maliciosos levam o significado das pa
lavras para outro lado. 

Nessa provincia nao perdoa ao c~ador, que, sem o seu consentí· 
mento, invade-lhe o.s dominios, licen~a essa que é fácil de se obter me-
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diante um pouco de fumo. Favorece-lhe a c~a, mas recomenda que nfi.o 
a :f ira e sim a mate, para nao lhe dar o trabalho de andar procurando 
plantas medicinais com que cure os ferimentos. 

Na província de P ernambuco reaparece o Curupira, como sinonimo 
de Caapora, e em alguns . lugares tem um s6 pé, esse mesmo redondo. 
Anda a cavalo num veado e por chicote traz um galho de japecanga. 
Tem consigo sempre uro cao chamado Papa-mel. ~ entao um caboclo pe
queno, coberto de cabelos, que dizem ser a personifica~ao da alma de 
caboclo pagao. 

Como em toda a parte é protetor da caga, cuja destruigao evita, 
mas nessa província nem sempre torna infeliz aqueles que o encontram. 
Para captar-lhe a simpatía basta um presente de fumo. 

.Com isso t em por protetor o mesmo Curupira, que surra os caes 
dos cagadores sovinas e os deixa depois amarrados para morrerem de 
fome. · 

Entre muitos fatos passados nessa província com ca~adore~ pro
tegidos pelo Cmupira, citarei este: um homem costumava levar min
gau todas as noites a um Curupira, porém este, encontrando uma vez 
o mingau com pimenta que a mulher do cagador tinha posto, deu uma 
sufra no homem e nunca mais .. o protegeu. 

Em outros lugares, também de P ernambuco, o Curupira, por urna 
exce~ao, é representado por um pequeno gentio de cocar e fraldao 
de penas, armado sempre de arco e flechas". 

Comenta ainda Barbosa Rodrigues ( ibidem) : "Em Sergipe, o 
Caapora anda sempre pelas estradas pedindo fumo aos viajantes para 
seu cachimbo, e quando se lhe nao dá mata-os a poder de cócegao. 
Em ar de brincadeira, :faz rir o viajante até este cair morto. 

Na Babia, transforma-se completamente e nao s6 muda de nome 
como de sexo. 

A Cai~ara é urna pequena cabocla quase negra, que nao dispen
sa o porco para sua cavalgadura. ~ também protetora do cagador, 
quando este lhe mostra fumo e torna-se o seu cabrion quando nao lhe 
dá. Nao s6 os caes, como o próprio cagador, quase sempre sao atraídos 
para o centro das matas, onde sao surrados com cip6 de japecanga, 
cujos espinhos dilaceram as carnes das vítimas . 

Pos to que atualmente desaparecesse o nome do Curupira, e f osse 
substituido pelo de Caigara, contudo ele ali existiu, como nos prov& 
o venerável Padre Anchieta, quando nos diz, em maio de 1550, que 
"chamam Curupira, que ataca muitas vezes os índios no mato, batem
lhes com &!foites, machucam-nos e matam-nos. Por isso os indios cos
tumam deixar em um determinado caminho, que vai t er ao mediter
r§.neo por ásperas brenhas, em todo o vértice da montanha elevada, 
quando por aí passam, penas de pássaros, abanadores, flores e cousas 
semelhantes, como urna espécie de obl~ao, pedindo com instancias 11.os 
Curupiras que nao lhes fa~am mal." 
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Cortando a locomotiva das vias f érreas os cent ros do Río de J a
neiro e Minas Gerais, e levando nos seus silvos o progresso e a civi
liza~ao, afugentou o Caapora, que outrora habitava as suas flo restus; 
e fez com que ele se refugiasse nas furnas das matas das montanhns 
do norte desta última província, nos sertoes a.inda incultos, ondo as 
vezes aparece nincl:i com o nome de Cm·upira. 

Talvez que pela geada que cai nas serras dessa província, l he 
crescessem novamente os pelos de que se cobre o corpo, para resguar-. 
dá-lo do frio quando no queixada ( Dicotyles labiat1ts ), atravessa os 
campos, em pr ocura do fumo dos ca~adores, ou os en ganando e os f a
zendo correr atrás do veados imaginários. 

Sempre pregando pe~as aos ca~adores, matando-lhes os caes, atrJ.
vessa as províncias centrais, para chegar aos campos do Rio Grande 
do Sul, onde abandona a cavalgadura para andar só a pé, mas enta1) 
coro duplos pés para nao se saber quando caminha para frente ou p 9.ra 
trás. 

Sempre é o fumo para o cachimbo que lhe ado~a as iras, e com 
~le se compra a felicidado na ca~a ou a licen~a para poder correr ns 
f lorestas que tero scmpre o Curupira por protctor. 

Em :!\f ato Grosso dao-lhc também o nome de Curupira, porém, al
guns o confundem coro o lobisomem. Diz.em que é um negrinho que 
anda t ocando urna vara de porcos, montado em um deles. 

No Paraguai o Can.pora também impera sob a forma de um tapuio vo
lho, e vai mesmo a l3olívin. estender o seu dorninio sobre as matas e seus 
habitantes". 

E acrescenta: 
"Agora, ainda algumas linhas para concluir. 

Muito propositadamente nao dei até aquí a interpreta~áo da pala
vra CURUJ!IRA, porque quis familiarizar o benévolo leitor com o tipo, 
para que conhecesse o seu aspecto, os seus costumes e o seu genio, 
nas diferentes pr ovíncias, p ara entáo abordar a questáo etimológica. 

Tres traduc;oes se podem dar, porém urna nao se harmoniza com 
a índole dos ín.dios, admitindo-se que a palavra nao esteja corrupta. 

KRUPYRA, kurupira ou corupira, pode ser : o pele áspera, o 
sartiento, o tinhoso, o leproso, ou pode ser o que wnn a ror,a,, ou o q1~e 
jaz no mato. 

Se derivarmos de kuru ou ku;rub, sarna, lepra, áspera, e pyr, pele, 
será o sarnento, se derivarmos de ko, r~a, u , vir e piira, partícula. que 
passiva o verbo, ser á o que vem a i·oga, entrando o r por euf onia, e so 
derivarmos de kaa, mato, u, jazer, e pira, será o que jaz ou vive no 
mato. 

A interpretac;ao p rimeira vai de encontro a tradic;áo e as leudas; 
por estas poderá ser o pelado, o coxo, o peludo, o dentugo, o pé torto, 
porém nunca o afeta.do de moléstias de pele. 
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A segunda. maneira de t raduzir a. palavra, penso ser a. verdadeira, 
náo s6 porque vai de acordo com a tradi~ao, que muitas aventuras 
conta do mito pelas ro~as, como concorda com a maneira de escrever 
do primeiro mestre da lín~.ia, o Venerando P adre Anchieta, que per
petuou o nome com o e nao com u. O ter-se mudado aquela vogal por 
esta é fato comum ent re n6s, tanto que mais facilmente ouvimos 
pronunciar oura9ao do que oora9áo. 

P osto que a terceira maneira de explicar o sentido da palaVTa 
pare~a ser a verdadeira, porque mostra o lugar em que resido e exerce 
o seu poderío o genio india.no, contudo o. mudan~a de kurupilra pára 
karupira repugna a indole da língua e a nossa fonética, por náo ser 
eomum. Tanto 8.Beim é que ~ indios e oe civilizados a.inda. eonservs.n::. 
a palavra karypira com que design.am outro nuLo, sem ter sof rido a 
mudan~ do a para. o. 

Como depois veremos, o karipilra é um gaviáo que ·vive nlágua t' 

'14' árvore~, sempre a beira-rio, pescando, e dai vem o ser a palavra 
composta de kaa, árvores, mato, y ou yg, água, e pilra.,'. 

A. R. Wallace (Trave'ls in Amazonw and Bio N egro, ed. de 1889, 
pág. 314) , informa que os si~vícoias uo nosso rio-mar acreditam que 
nft.o haja. nenhum tama.nduá-bandeira do sexo masculino, poia para. 
aquel es nossos índios t odos os grandes comedores de f ormigas aáo 
femeas e tem por macho o .Curup1ra. 

Entre os Chipaias, tribo Tupi-guara.ni moderna, Nimuendaju, se
gundo refere Métraux (La religion des Tupinamba et ses rapports · 
aveo oelle des autres trib·us Tupi-Guarani) , encontrou a cren~a do Curu
pira, como sendo, porém, um monstro antropófago, que se deixa en
ganar faeilmente (Cf. Artur Ramos; Introd~ao a Antropologia Br<r 
sileilra, 1 (1 vol., LiVTaria Edit6ra da Casa. do Estuda.nte do Brasil, R\o 
de Janeiro, 1943, pág. 121). 

Embora a sua significa~áo varie em cada cronista, a tend@ncia 
é considerar o Curupil'a como um gnomo da floresta, protetor da ca~a 
e nada amigo dos homens, sendo sua imagem mais freqüente a. de u.m 
an[o que marcha com os pés para trás (Cf. ibídem, pág. 120). 

(3 ) ''Um dos nomes indígenas int1·oduzidos na língua brasileira, 
significando as grandes raízes chatas que saem dos troncos das árvores", 
conforme esclarece Barbosa Rodrigues (o. c . , p ág. 32). em nota de 
pé de página . 

( 4 ) "Urna das cobras mais venenosas das f lorestas amazonicas 
Laohesi.s. A carne moqueada é usada na f armacopéia indígena para 
a cura do reumatismo. Na f alta sao administrados os ossos pulverizados 
em infusáo de cachaga ou simplesmente misturados com café. Como con
t raveneno, se me tem afirmado ser eficaz, quando usada logo, a la
vagem do lugar f erido, com água que tenha servido para lavar as 
pudendas de indivíduo do sexo contrário ao que foi mordido, secun· 
dando o ef eit9 com beber também urna. cuia da mesma água. As puden- · .. , . - ... ·- - ... -
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das nao devem ser de indivíduo muito mo~o nem de crian~; quanto 
ma.is velho o sujeito, melhor, afirmam todos, pelo que parece que n. 
parte ativa seja o amoníaco" - escreve Stradelli ( Vocabulário da 
líng'Ua-geral portugues-nheengatu e nheengatu-portugues, in "Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio 
de Janeiro, 1929, pág. 653). O CURUPIRA E O SEU ALIMENTO ( 1

) 

O Curupira assaYa seu alimento, e na beira de um ria
cho se banhava, quando chegou perto do assado urna 

rapariga, que tirou, comen dele e rctirou-se. O Curupira 
veio ªº lugar e nao vendo o assado, gritou. o assado r r.s
pondeu na barriga da rapariga. Correu atrás dela o Curu
pira. A rapariga chegou debaixo da árvore do Cunauaru2 

e gritou para os Cunauarus: · 
- Cunanarn, venha me buscar ... 

iné 1natar .. : 
Abaixa-1ne teu cesto. 

O Curupira quer 

Quando os Cunauarus a estavam puxando para cima, 
chegou o Curupira e pediu-lhes: 

- Cunauaru, vcm n1e buscar. 
Os Cunauarus coaxaran1 para aborrecer o Curupira. ~ste 

aborrecido Yoltou para sua terra. Os. Cunauarus fizeram des
cer a rapariga e a mandaram para casa, dizendo: 

- ~.t\..qui pcrto está a tua casa. 
Dizen1 que o Curupira zangado, dcpois disso, dissera: 
- Da.qui cm <liante nao como mais tariy1ta3

• Vou pro
curar tatu. Achci o que hei de assar para mim. 

Fez fogo na beira do rio. 
- ~.t\..gora vou t irar barro. . . Meu assado está no fogo. 

Vira-te, meu assado. 
Un1 rapagao veio frechando pei.xe pelo riacho4 e achou 

o assado do Curupira que estava cantando no fogo. O rapa
gáo vendo a carne do ta.tu que estava no fogo, tirou uro pe
da~o e comen. O Curupira disse: 

- Vira-te, meu assado. 



\ 

100 LENDA.S DO !NDIO BRA.SILEIRO 

Calou-se. 
Vendo o assado calado foi ver, mandou virar-se e este 

nao se virou. Gritou: 
- Meu as . . . s.a. . . do!. . . :h1:eu as. . . sa. . . do!. .. 
Da barriga do rapagáo o assado respondeu. 
O rapagáo correu para casa da yrara5

• 

- Y rara, tu me escondes~ O Curupira quer me comer. 
O Curupira chegou a casa da yrara. 

Yrara, onde está o meu assado? 
Qual é teu alimento? 
Meu alimento é gente. 
Vem comer mel comigo que é melhor. 
Nao quero. 
Curupira, nao me apalpes. 
Que é isto que tens na barriga 1 
Já te disse. Mel é melhor do que gente. 
Yrara, eu volto daqui para minha terra, porque nao 

estou acostumado coro o mel. 

( 1 ) Conto colhido no Río Negro e publicado por Barbosa Ro
drigues (Paranduba Llmazonense, in "Ann.:is da Bibliot0ca Nacional 
do Rio de Janeiro", 1886-1887, volume XIV, Río de Janeiro, 1890, 
págs. 68-69) , o qual afirma que o mesmo tem por fim mostrar que o 
Cmupira nao come peixe nem mol ( i bidem, pág. 68) . 

( 2) "0 sapo Cunauaru", informa Barbosa Rodrigues (o.e., pág. 
62, nota) , "f az, no oco dos paus, o ninho com resina de breu branco, 
que acama com o peito, formando um grande cilindro furado no cen
tro; aí dorme e aí depóe os ovos no tempo da enchente. É cren<;a que 
a resina é f eita pelo sapo, que é boa, quando queimada, para dores 
de cabega, assim como que o sapo trazido para casa dá f elicidade a 
quem o cria1·. C1mauar1¿ icica ó corruptela de kundá, enrolada, enros
cada, 1¿ kar6, ele guarda, resina". Numa lenda publicada pelo mesmo 
autor ( ibid01n, págs. 63-64) , certa mulher , perseguida pelo Curupira, 
pede auxílio ao sapo Cunauaru. ~ste faz da resina de seu corpo uma 
corda e por ela suspende a mulher, e a abriga no buraco de urna 
árvore, mat:mdo em seguida o Curupira. 

(3 ) Ou traíra. P eixe (Erythrinus Tareira Cuv.) que vive nos 
igarapós, em lugares lodosos ou de pedras. Tero os dentes muito afia· 
dos e mordem muito. (Cf. Barbos& Rodri¡ues: o.e., pAg. 66, nota.). 

O OUR UPIRA E O SEU .4..LIMENTO 101 

( 4) A pesca ao arco e frecha era, como se sabe, muito comum 
entre os nossos indios. 

( 5) De yra e ara, dona do ~el, donde o nome de Papa-mel ( Ga
iictis barbara) (Cf. Barbosa Rodrigues: o.e., pág. 67, nota) . 

' .. 



O CURUPIRA E A MULHER1 

U MA mulher foi cagar e perdeu-se. Andando pelo mato, 
a noite, encontrou o Curupira. Este perguntou-lhc : 

- Para onde vais? 
- Eu vim cagar e perdí-me no 1nato. Nao se1 o meu 

caminho. 
- Vem comigo para minha casa. 
O Curupira levou-a para casa; este ve com ele. En tao 

o Curupira f oi cagar para ela. O Curupira disse : 
- Vou ainda cagar, para tu levares para tua mae. O Curu

pira foi cagar para aquela mulher, e fez um ja1nachy2 pe
queno para enche-lo de caga. Quando chegou do mato trou. 
xe muita caga para .encher o jamachy. 

O Curupira trouxe anta, veado, paca, cut ia, porco para 
encher o jamachy. 

O Curupira disse: 
- Vamo-nos emoora ter com tua máe. 
E levou a n1ulher a sua mae. 
Quando chegou a ·Casa, o Curupira dissc: 
- Vai já ter co1n tua 1nae. Eu me separo de ti. Quan

do nao tiveres que comer, vem ter comigo em minha casa. 
O Curupira foi-se embora. 
Chegando a casa, abriu o jamachy e saiu daí caga que 

encheu toda a casa. 

(1) Barbosa Rodrigues recolheu e publicou este conto (Parand1¿ba 
Amazonense, in "Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 
1886-1887, vol. XIV, Rio de Janeiro, 1890, págs. 48-85), pondo sob o 
título a indic~áo "Versáo de Silves". 
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( 2) "Cesto de trazcr as costas, comp~ido, com quatro . pés p~r~ 
t t de Pé" informa Barbosa Rodrigues ( Vooabulário Indioi:-

se sus en ar , d "P d b ,, . 
na _ oom a ortograf ia oorreta." Co~plemento . a ora'": :U" a .ama-

. "A ·5 da B1'bliot eca Nacional do R10 de Ja.neiro , 1894). zonense, in na1 

. .. 
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e ON'l'AM os velhos que no nosso princípio apareceu no 
rio Ukaiary u1na grande por<1ªº de mulheres, acompa

nhadas de velhos já iinpotentes, pelo que nao podiam te.r 
filhos. 

Ficara1n sentidas por nao terem mais filhos e por ve
re1n que assim se acabaria o mundo, nao ficando ningué1n 
em seu lugar. 

Apareceu-lhes um dia o feiticeiro que viera com elas e 
assim lhes perguntou: 

- Voces estao tristes1 
- Sim, estamos tristes porque vemos que os homens 

estáo impotentes e apesar de terem bebido o kangeruku nao 
prestam. 

- Nao fiquem tristes porque t erao ainda descendentes. 
- Como? Como? 
Ficaram alegres. 
- Voces vao saber, tomein primeiro um banho. 
Correram cantando para o rio e foram-se banhar. 
Quando sairam dágua o f eiticeiro lhes disse: 
- Agora voces teráo filhos, porque já a cobra grande 

as emprenhou. 

Depois de passadas as luas apareceram, no mesmo dia, 
todas as crian gas. A mais moQa f oi que te ve a filha mais 
bonita. Esta crianQa cresceu. Quando cresceu tornou-se ainda 
mais bonita e todos os rapazes queriam casar-se com ela. 
And,:ndo um dia pelo mato encontrou com uns macacos co
mendo frutas de Uaku. 

- Sáo bem bonitas. estas frutas para se comer. 
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- Queres? Perguntou-lhe o Uaku. 
- Quero. 
Os macacos atiraram-lhe frutas, e cla provou urna. 
- É boa!. .. 
Ajuntou urna por<_;ao, comeu muitas a escorrer o caldo 

até chegar ao caminho das crianQas. 
Passaram-se luas sen1 que aparecess.em os menstruos 

cnquanto a barriga lhe crescia. Os rapazes perguntaram: 
- Quem te emprenhou? 
:f'jles perguntavam porque queriam 1natar o pai de sen 

filho. 
- Tu nao nos quiseste, pois agora t e matamos se n3.o 

nos contares quem foi que te emprenhou. 
A moQa responden: 
- Náo sei o que fóf que fez a minha barriga crescer, 

cu só comi as frutas de U aku. 
- Deveras~ O que f azer agora 1 
Depois de passar algumas luas teve o filho. 
A noite quando foi dormir, desapareceu o filho. Chorou 

n1uito, procurou-o por toda a parte, porém nao o achou; 
chegando junto ao tronco do Uaku ouviu urna crianQa cho
rar, porém nao a achou. Aí no toco do Uaku a noite dor
miu. Acordando de manha achou os seios secos, a crian~a 
havia mamado toda a noite. 

Todos os dias ouvia a crianga chorar até chegar a noitt~, 
e de manha tinha os peitos secos porque a crianga mamavb. 
Assim todos os dias. 

Um ano depois a crianga nao chorou mais e os peitos se
caram. Depois daquilo ouvia a crianga brincar, rir, correr, 
nao vendo quem brincava. 

Os dias f oram-se passando. 
Um dia apar.eceu-lhe o filho já homem, e saindo-lhe 

f ogo das máos e da cabega. 
- Minha mae, já aqui estou, vamos para casa. 
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Todo o poYo alegrou-se, correu para ele e os ancióes 
vieram ve-lo. 

Quando os fei~iceiros o viram o assopraram e deram-lhe 
<> n01ne de I zi: "tu te originastes da f ruta". O povo falou: 

- Bste será o nosso chefe. 
X ós o queremos par a chef e. 
Ele disse: 
- Nao posso ser vosso chefe, ainda nao tenho a pedea 

1wnacy para ser chefe, é a que está na serra do .gancho da 
lua. 

Dize1n que o sol lhe dera um saquinho cheio de coisa.s 
encantadas que scrvem para feitii;o. 

O sol lhe disse: 
- Aqui está,. meu filho, tudo quanto quiseres fazer 

aqui dentro acharás. Onde eu chegar tu chegarás e todcs 
te ouviráo2

• 

Contam que as mulher es queriam ir a serra buscar a pe
dra de chef e. Os homcns também o queriam. Os f eiticeiros 
entáo falaram: 

- As mulhercs nao podem pegar nessa pedra. 

Comc~aran1 todos a brigar. 
Izi tirou entao do saquinho urnas panelinhas, pos nelas 

fogo e bl'cu a ferver. 
Quando comc~ou a ferver , da fuma<.}a, saíram morcegos. 

Depois saíra1n l lakuraus, ~íurukututus, Iakurutus e outras 
aves noturnas. 

l)cpois saíram outras aves, como andorinhas. D.epois 
saíram gavioes e quando saía o Gaviao real, Izi o agarrou 
e disse: 

- Gaviao, leva-me a serra do gancho da lua e me tor-
narás a t razer para eu te soltar. 

O Ga viao o levo u a serra 3 • 

Chegando em cima da serra, achou a lua aí assentads. 

A lua falou: 
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- Toma tua pedra, r ecebe a tua. nobreza, que com 
ela serás chefe do teu povo. I~cúne a tua gente e faz jejuar, 
que eu vou te ensinar co1no pás de governar a tua gente 

. A~t~~l~. ·~~~ . t~. ~~~· ·~b~d~c·c~: ·~1~t~.· . Á.io·r~· . ~~i~t~ . ~~b~r·a·. 
I zi :f oi-se embora. , 
Chegando, de Yolta, n1andou e1nbora o gaYiao. 
Dizem que quando chegou cha1nou os ancioes e os feiti

ceiros, contou-lhes tudo quanto a lua lhe dissera e pediu que 
nao contassem e desapareceu deles. 

As inulheres qucr endo sabeí· o que I zi dissera, procu
rararn enganar os v.elhos. 

Quando anoiteceu, as inogas inais sedutoras foram ter 
a r ede dos velhos e os agradaram para que contassem. 

Os velhos cansa,dos dormiran1 e quando acordaram nao .. . " v1ram n1nguem. . .. 
- Eu sonhei. 
- Eu tambéni. 
- Eu tambén1. 
Comegaram os vclhos a conversar. 
As mulhcres tendo sabido tudo quanto Izi disse, fo. 

ram-se fazer chef es. 
Os homens também quiseram. 

. Dos velhos que contaram, um Izi queirnou, lan~ou as 
c1nzas ao vento e delas saírarn lacraias, outros anin1ais e plan
tas venenosas ; outro Yirou em sapo, outro cm cobra. 

Izi reaparecen, Jnandou j ejuar, agoitou os hom.ens e as 
mulhcrcs, correu atrás da que revelou o segredo, .e para que 
nao o divulgasse mais, a n1atou depois de ter t ido cópula com 
ela. 

Depois disso, :fez a sua grande festa, reuniu quatro ve
lhos, e proibiu as n111lheres de ve-la e ouvi-la. 

Deu ordcns noYas e dissc-lhes: 
- Todas as rnuJheres que quisere1n saber os ineus s·3-

gre~os morrerao; todos os homcns que contare1n morreráo; 
voces podem contar aos rapazes, porém nao as crian~as. 
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Depois de falar, chorou. 
As mulheres mais curiosas, querendo saber, foram es

cutar. 
Quando acabou de falar, todas elas inorreram e tran::3-

formaram-se em pedras. 
Izi chorou por ir sua mae também escutar e morre1·. 
Izi, depois disso, danQou para festejar a sua chefatura 

e a sua nova nobreza, indo depois para o céu, passeando r:0 
mato algumas vezes. 

Os anos se passaram. 
Estavam um dia os rapazes debaixo do Uaku quando 

chegou um pajé camarada de Izi, que disse : 
- Rapazes, voces jejuem, .e se o nao fizerem cu como 

"' voces. 
Contam que ·os rapazes nao quiseram jejuar e que, 

um dia, lhes apareceu o pajé e pegou neles e enguliu todos. 
Dizem entáo que os pais dos meninos zangaram-se com 

o pajé, que mandaram fazer um grande caxiri4 para beber; 
e mandaram vir o pajé para beber com eles. 

Contam que, depois que chegou, eles beberam todo o 
dia, encheram-no bem de caxiri e o embebedaram a ponto 
de nao saber se era dia. Contam que os velhos, vendo-o 
bebado, disseram : 

- Vamos fazer fogo para o quein1ar, para nos vingar. 
Entao o puseram no fogo, o pajé ardeu e ficou reduzido 

a cinzas. 
A noite, das cinzas nasceu o Uatanhon, e, pela manha1 

quando foram ver, acharam as cinzas nascidas. 
- Como das cinzas do pajé nasceu o Uatanhon1 
Aquele Uatanhon cresceu e as f6lhas tocavam o céu, e 

pelo amago do Uatanhon subiu a aln1a do pajé sob a forma 
de um Akutipuru5

• 

Entáo, dizem que, sabendo os velhos que tinha su
bido pelo Uatanhon a alma do pajé, o cortaram e caíu er,l1 
baixo, dizendo eles: 

- Agora já a alma dele nao vero. 
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(1) Lenda Yaui ou Tarianá, colhida por Barbosa Rodrigues no 
Río dos Uaupés, e publicada em Poranduba Ámazonense (i11. "Ana.is 
da Biblioteca Nacional do Rio de .Janeiro", 1886-1887, volume XIV, 
Rio de .Janeiro, 1890, págs. 114-118), o qua! esclarece: "Esta lenda 
está contada resumidame,nte, porque nela entram muitos outros fatts, 
que denotam uma verdadeira imigra~áo, ter havido lutas, e fatos que 
as inscri~oes nas rochas perpetuam, como ref erem os índios. ~ses 
fatos, porém, guardam um profundo segredo." 

Sobre o Jurupari, assim se expressa o mesmo autor: 
"Na mitología brasílica, e especialmente na amazonense, depois 

de Ci, a criadora, a m,/1,e de tudo quanto cobre a terra., aquela que, além 
da prote~A-o que dispensa, é a que dá a abundancia, figura o .Jurupan, . 
dos tapuios, o espírito, por todos co:nheeido como espírito mau, e que 
os civilizados identificaram coro o espírito maligno, ou o das trevas, 
da cren!(a bíblica, nao havendo nisso razáo de ser, porque o papel de 
um é muito diferente do do outro. O Jurupari nao tenta como o demonio, 
para roubar a Deus aa almas de seus filhos; nada tem eom elas1 e náo 
possui reino próprio onde as reúna para purgarem o mal que na terra 
fizeram. o papel infernal que fazem o .Jurupari representar é unica
mente emprestado pelos missionários e pelos civilizados. 

O indio teme a influencia~ do .J urupari, como teme a do Curupira; 
evita o sofrimento na terra e as contrariedades da vida, porque supoe 
eer isso obra de um espírito invisível. 

Tanto o .Jurupari, como os outros espíritos, nao recebem oferen
das, pelo menos nestes últimos tempos, e creio que nunca as tiverani, 
porque, se as tivessem tido, ainda hoje as teriam das tribos selvagens 
onde os costumes estáo perpetuados. 

Os missionários, coro vistas interesseiras, espalham essa notíeia 
somente para rebaixar o caráter indígena, dizendo que eram os indios 
tao maus que só ao diabo tributavam culto. 

A cren~a nesse mito é aceita pela gentilidade de todo o impérfa, 
porém sob duas denomina~óes gerais: no Norte é J urupari, no Sul 
Anhanga. Como o Curupira, filia-se as tribos que falavam o Abanhe
enga e é cssencialmcnte brasileiro. As tribos Neengaíbas nao o conhe
cem como espírito do mal. Os Botucudos o denominam, segundo o 
príncipe de Newied, Janchon. Com os atributos do demonio largamente 
dele tratam os Padre Ivo d'Evreux e Cláudio de Abeville (1613), assim 
como o Padre Simáo de Vasconcelos, que o identifica com o Anhanga. 
Dele nos fala, também, o missionário .Joáo Daniel (1791) que estu
dou com proveito a gentilidade do Amazonas, dizendo-nos que o .J :i
rupari nao tem os mesmos atributos do demonio. Ivo d'Evreux dá até 
outros espfritos malignos inferiores, sujeitos a eles, como: animais 
(soó Geropary); pássaros (Uyrá Geropary) que servem, ora de ho~ 
tnens, (Aua Geropary) ora de mulheres, (Kugnan Geropary). Urrt 
que ele viu, e afirma ser o· próprio demonio, segundo a descri~o. 6 o 
inocente notívago reconheeido por Uakuráo, um Ca.primulgus t 
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Como espírito do mal, ou demonio, quando nao o é, o dáo todos 
os escritores que trataram das coisas do Sul. Assim o Aignan de J oao 
<le Léry ( 1556) , o .Agnan de Thevet ( 1558) , o l ngange de Hans Stadt 
(1595), o Anhangá dos Padres Anchieta e ~óbrega (1560 ), o do P~dre 
Fernáo Cardim ( J 5 O) e o A naanh de Barre re ( 17 43) é o mesmo JUr 1t,

parim do priroeiro literato brasileiro, o pernambucano Bento Tei~eira 
Pinto (1618) , ou iru,pari do holandes Gaspar Barleus (1647) , ou JUni
pari dos missionários franceses do l\!Iaranhao, e portugueses do Ama
zonas. Como bem o disse Lact (1648) e Marcgraff: "jurupari P,t 
anhanga. signi:ficant simpliciter diabolum." 

Te.ixcira Pinto, nos seus Diálogos ·das Grandezcis do Brasil, en
tre Alvjano e Brandonio, diz, quando trata dos ritos do gentio: "nao 
ter ele nenhum e se algum modo de adorac;ao fazem, posto que nao 
se ]he conl1ega é ao diabo ao qual dao o nome de j'Wl·upai·inn." 

Barleus, dcscrcvendo a viagem de Elias Herckman pelos sertoes 
de Copaoha, tratando de urna montanha, assim se exprime: "nomrn 
monti erat polyssyllabum et terribile I rupa?"i balcau, que significa: 
Hic respexit diabol11s." 

Entretanto, se tem querido que o ananga amazoncnsc soja, por 
isso o mesmo Jurupari, quando nao é aquéle mais do que um núnc11) 
de desgra~a, urna alma perdida, penada, quo nao foi para o céu, que 
vagueia no espa~o, sem que para isso J urupari conconcsse ou dela se 
apossasse, ou entao é um duende que nao é mau e antes protet?r e 
conservador (no Pará); somente algum mal comete, quando se va1 de 
encontro ao que ele quer, isto é, que se poupe, na caga, o animal que 
mama ou amamcnta e o pássaro que choca ou cria. O .Tnrupal'i Mio 
tem encarnac;ao alguma e o Anhanga tem. A encarna~lio déste, quando 
aparece ao homcm, é sempre sob a forma de um veado, de cor verm~
lha, de chifres cobertos de pelos, de olhar de fogo, de cruz na testa, 
conhecido por Suaru ananga, que náo é mais do que o Quayu lcaatifnga, 
do Sul, ou Cervus simplicicornis, de Illeger, co:i;ihccido hojc por Catin
gueiro e que Azara denomina Guazú Birá. 

A imaginagao do tapuio, scmpre propen~a a.o ~aravilhoso e a ;_u
perstigáo, criou p1·opriedades para ésse ammal, todas sobrenatura1s. 

Dizem que, quando aparece, anuncia a morte ( ei:trc os. guaran~s 
há a mesma abusao; diz Montoya na sua Abaretá, ou Conq11M·ta E.spi
dtual, que "cm saindo um veado por donde a gente se acha, é aviso 
de morte); que, quando passa pelo mato, as árvores se estorcem, e as fe
ras se tornam mansas; e que o ruído das rajadas do vento pelas matas 
é produzido pelo Anhangá que corre. Aposar disso, o í~dio nao ? 
Poupa quando o avista e a frecha certeira vara-lhe os flancos, at1-

' ' d . -rando-o aos scus pés, pa1·a ficar abandona o, visto como nao come 
a carne, por fazer mal , Pochi ua9u 9oakuera quagu ananga, a carne 
do veado ananga é muito má, dizem. 

No Río Tapajós e em outros lugares ouvi urna lenda, em 1872, 
que também o Dr. Couto de 1fagalhaes ouviu e publicou em portu-
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gues, que adiante reproduzo, como a ouvi, para justificar o que tenho 
di to. 

O ananga pois f ora da encarna<;áo zoológica, que se ref ere a 
outro mito n¿o é ~ais do que o fantasma da crendice do branco e 
isso nos dizem nos seus vocabulários o Pe. Seixas, .Gon~alves Dias, 
Martius e Couto de Magalháes, que confirmam o que aquí digo, por 
estudo próprio. 

No Paraguai mesmo, nos diz Montoya no seu T esoro, ananga é 
um fantasma, entretanto que na Conquista Espirit1w,l (A bare.tap) 
o trata por diabo, porque assim era preciso." - E prossegue: 

"0 Anhangá do su.l derivar-se-á de ayua ou ayba, mal, e anga, . 
alma resultando daí ser o espírito do 1nal, o demonio, mas o Anan
ga, do Amazonas, que muito claramente p,r~nunciam anánga, e ianga, 
vcm de aná, paren te, e ang<J., alma, o espirito dos parentes, o f anUis
ma, a alma do outro miindo, a al'ma p.enada, a assombra9ao, etc., e 
ianga que se deriva de i, dele, anga, alma, a alma dele. 

O Anhanga do sul, a.nimal, pois, sondo o mesmo J orupari do 
norte, nao é o mesmo Ananga amazonico. 

A cren~a no Anhanga, com a sua cruz na cabe<;a, leva-me ao 
tempo do culto dos demoniós; na frase dos Bolandistas; ao reinado 
do Imperador Marcos úlpio Trajano. O cac;ador que ve no Anhanga 
a alma do seu parente, faz-me lembrar o rico ca~ador idólatra, o 
miliciano Plácido que na era 116 do catolicismo, perseguindo um 
bando de vea.dos,' foi seduzido pela beleza de um, que o distanóou 
dos seus companheiros, para depois de o levar para muito _ longe, 
aparecer com a galhada iluminada pela luz de uma cruz brilhante 
que ornou-lhe a fronte -e levou ·assim Plácido ao cristianismo, ba
tizando-se coro· o nome ·de Eustáquio. ~sse batismo, contudo, foi a cau
sa do seu martírio, pelo que foi canonizado. 

A Santo Eustáquio apareceu o próprio Cristo e pela boca do 
ruminante falou; aos índios aparecem .3.s almas, que lhes falam 
também; em Roma era a Divindadc, e nas florestas do Amazonas 
nao sáo as almas, é o demonio 1 

Evitado, como é, o Jurupari náo o é tanto como maiairtta ou 
mae-ayb, outro mito que se confunde com ele. 

O índio que se embrenha pelas florestas, atrás da ca~a, sem te· 
mer o rigor do Curupira; que chama para as suas dan<;as o Jurupari 
(o invasor, o pai das t'ribos) e o festeja e que freeha o Anhangi:i., 
foge da mbae-ayb, que é a sombra do corpo, e nao a a1ma, que ficou 
do morto sobre a terra, vagando pelo espa~o. O selvagem afronta as 
iras dos elementos; nao recua ante a morte, mas teme as sombras 
dos corpos do pai, do irmáo, dos parentes que ficaram na terra 
depois que' o seu corpo se sumiu, conforme explicarei melhor, t.rs.
tando dos contos indígenas-. 

O Jurupari nao tem, como outros mitos, uma encarna~áo, vive 
só no pensamento. 
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O próprio Pe. I vo nos diz que, interrogando um velho acen-a 
de Deus, o interrogado dissera que este era puro espírito porque 
a ser homem, devera ter pai, e acrescentou: "O Jurupari é ' 0 criadr; 
de Deus e nós nao o vemos . .. " 

. Cláudio d' Abbevillc, perguntando, também, aos principais e velhos 
mai.s sabedores do que se tem passado, responderam-lhe e afirma
ram nao t er noticia de ter aparecido o J urupari. 

Daqui se concluí qu~ nunca o Ji:rupari teve uma forma corp6-
r~a, que apresentam os diabos q1¿e estao sob seu domf-nio, como aiuda 
diz o Pe. !v?. l!:s~es de~onio~ náo sáo mais do que espertalhóes pajé~, 
que dos i:u~s1onár1os, ndao se1 se realmente tomam, como ainda hoje, 
por emon10s encarna os em homens. 

Su_a apari~áo é sempre durante o sono e reina no pensamento 
do indio nas suas veladas, pelo que é o Jurupari o espirito dos pen
samento~ maus, resultante dos maus sonhos ou pesadelos. Um notá
vel escritor, tratando do Anhangá, do sul, o identifica com o J uru· 
pari, quando diz: "é urna entidade inteiramente espiritual, sem ídolos 
que o representassem e que o tornassem visível, afligía os guerreiros, 
atacava-os com t errores e sonhos amedron,tadores, etc." Comenta ain
da Barbosa Rodrigues: 

"Jur;i
1
pari nod Norte, Anhanga no Sul, nada tem, pois, de comum 

com aque e que eu a Adao o fruto da árvore do bem e do mal· Ju
rupari nao é o diabo, e se o querem que seja, deve-se ao fanatismo 
dos pregadores. da. fé, que felizmente nao tiveram poder para colo
c~r no J~rupan clufres, cauda e pés de cabra, como no Jurupari cris
tao. A m1m, um padre, F:. Iluminato Coppi, convencido ( t) quis me 
convencer que quem vestia urna máscara do Jurupari, que estava 
em meu poder, era um verdadeiro diabo saído do inferno biblico 
que aparecia como Mefistófeles ao Dr. Fausto. 
.. Há um fato que nao deve passar despercebido e que muito 

f1ha as crenc;as indígenas as do paganismo da Asia e as crenc;as 
Nahuaas, também daquela origem, é o que faz sempr~ os mitos sel· 
vagens serem gerados em mulheres viro-ens. Nas 1ndias Orientais, na 
China,. no Tibé, dois ou tres mil anosº antes de Cristo, já os deuses 
e s_em1d~uscs ennn dados como filhos de maes virgens. Assim ,Turu
pan, I zL ou Boska~ a Boia-a<}u, a :Niany e outros tiveram por máes, 
sempre, mulheres vngens e puras, como foi a Santíssima Mae d'Aque
le que nos eusinou o caminho do céu. 

. ~ao seró. . isso a influencia on vestígios deixados pela imigrac;ao 
asiática, que. nnportou o Mupra_kitli,. cuja mae também era virgem ~ 
P enso _que ~im, porque o propr10 nnto do Jurupari Jaui outro mi
t~ mmto diferc~te,, t~m muita afinidade com um d0s ~spíritos ou 
~it~ da Tcogo~u~ indica. O Ta~lay é para os filhos do arquipélago 
md1c~, um esp1nto mau que so em sonhos aparece, mas que pode 
ser visto sob a forma humana, . seudo inYocado. Entáo aparece e fala 
pel& boca de um padre, no me10 de um ruído infernal de tamborns, 
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gaitas e outros instrumentos. A apar1c;ao do J urupari em sonhos; 0 
fato deste ser visível nao será o mesmo Izy, do Dabukury, que tam
bém aparece falando por meio do pajé, e apresentando-se ao som do 
instrumento esturgidor dos Uaupés~ Ainda mais. A eren~ nesta tribo 
de descender das Amazonas, que possuíam o Muyrakitá, indubitavel
mentc asiático, nao nos mostra que a lenda e a crenc;a dos Jurupa
ris J auís veio trazida por imigrac;ao t 

A subtribo dos Tarianás, toda composta de nobres ou moaka
ras, que religiosamente ainda trazem suspensa ao pcsco<;o a pedra 
que os distingue, igual em formas ao Myrakita, parece ser aqtiela 
que guarda fielmente a tradic;áo da tribo denominada das Amazonn.s 
e que habitam as proximidades do Jamundá, nome este também d.i 
teogonía asiática. Tudo isso me leva a crer que o segundo Jurupari 
nos veio por imigra~áo pré-histórica e nao é autóctone. Os Juruparis, 
pois, quer tapuio, quer jauí, do qual me ocupo largamente no meu 
trabalho sobre o Muyrakita, estavam identificados com Sata, por
que nem uma só lenda havia, que me conste, que destruísse essa ' cren
~a, havendo contudo aquí e ali vestígios de que ele presidia anteg 
os maus sonhos. Silvio R~mero, na sua Poesía popular do Brasil, 
disse que "as lendas do J urupa:r.i perderam-se e nosso povo as ignora"; 
agora, por6m, desenterro algumas que nos vem provar que nunca 
J urupari entrou no corpo de ninguém, a · nao ser no cérebro dos escri· 
tores que deprimem os índios, por conveniencia própria. Náo só nas 
lendas que ouvi, como nos diversos fatos que contaram que se atn
bui ao Demonio em diversos lugares, em nenhum aparece este; em 
todos é sempre um fato fisiológico, o pesadelo, o sonambulismo que 
move a ac;ao, atribuída ao genio do mal, pela imaginac;áo do índio 
catequizado, ante as caldeiras e as fogueiras do inferno. A pri
meira lenda que apresento mostra a origem do mito das tribos carai
bas, por onde se ve que foi ele um imigrante invasor, que legislou 
e f oi pai de uma rac;a, que ainda hoje os índios respeitam e obe
decem as suas leis. Como o invocam nas suas festas, os missionários 
o identicaram com o demonio. As outras lendas que se seguem as do 
Jurupari dos tapuios, sao efeitos do espírito em trevas; é a Ínfluen· 
cia da imagina~ao do índio presa pelo sono. 

Assim, numa se ve que depois da partida dos que vinham con· 
vidar as mo~as para um divertimento, dormiram para acordar ced'J, 
e impressionadas talvez por irem a sós com rapazes, tiveram o sonho mau, 
provado ainda, com o que é comum, pelo voo que deram transpor
tadas pela ave; noutro apresenta-se um sonho vulgar e que comQ 
esse a nossa sociedade moderna tem presenciado muitos; como o 
tao conhecido, citado nas suas Meditayóes por Brillat Savarin, e no 
mesmo caso esta.o as outras. A lenda do Anhangá nao é mais do que 
o efeito da superstic;ao. ~sses fatos que se davam com os indios, os 
padres aproveitavam para os convencer que na realidade era o de· 
monio que os perseguia. O respeito ao branco, o kariua, e a autori· 
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dad.e do sacerdote, levou o indio a se capacitar que havia demOnios 
que lhe apareciam, porém sempre em sonhos. 

Crentes os primeiros catequizados com o leite materno transmi
tiram as gera~óes a supersti~áo, o medo e o abastardamento do ca
ráter. Daí veio o demonio íncubo. Alguns índios mais civilizados, 
contudo, sempre tiveram esses fatos por patranha dos padres, pahy 
mManduba. 

Confirma o que tenho dito o seguinte, que prova que o Jurupari 
é o pesadelo, mas que o civilizado crente que existe o demonio atri
bui-lhe o mau sonho. 

Descansava eu das fadigas do día, nas costas do Amatari, na 
barraca ( nome que dao hoje as casas de palha) de uma fa~ília 
tapuia, quando alta noite ouvi de uma das redes das mulheres qu~ 
dormiam no gira u (estrado alto nas casas, que forma uma espécie de 
andar, geralmente feito de espiques de palmeiras inteiros ou ra
chados)' partir gemidos, e imediatamente da rede que me ficava ªº 
lado, em que dormía o chef e da casa, este bater tres palmas f ortea. 

- Que é isso' perguntei eu. - Y'ltlf'Upari u ka merika. (O 
demonio está ama$sando). Como cessassem os gemidos, acrescentou 
logo: - Yurupari 'l'1 chare uana! (O demonio já largou.) . Com efei
to, com o ruido das palmas a mulher acordou e disse que t inha tido 
um mau sonho. O tapuio para acordar o parente ou companheiro que 
sonha, nunca se chega a ele, porque teme que os gemidos, ou o seu 
falar seja um ardil de Jurupari para o atrair, e aproveitando-se da 
inconsciencia do que dorme possa fazer algum mal, e, por isso de 
longe bate palmas ou simula dar tres beijos fortes. Assim o medo, 
que se tem do Jurupari evita alguma desgra~a e torna o índio mais 
sagaz do que o demonio, porque o engana, nao ca.indo nos la~os que 
pelo sono alheio ele arma. 

Tanto Jurupari personifica o pesadelo, que já os civilizados lhe 
deram também o nome de Diabinho da mao furada e como nao o pu
dessem representar, tomaram por empréstimo as formas de outro 
mito, o Saci, porém lhe furaram as máos. 

Como explica, pois, a crendice popular o pesad el o t Fazendo ser 
motivado pelo diabinho da mao furada, cujo nome, de Jurupari, foi 
esquecido. Como Saci, é um molequinho ou caboclinho de carapu!ia 
vermelha, que em vez de ter os pés as avessas ou ser coxo, tem um 
furo nas maos. Faz a noite as suas correrias, e quando encontta 
alguém dorminclo de costas, salta logo sobre o estomago e come~a o 
seu brinquedo favorito, de fazer passar pelo furo das maos, de urna 
para outra, urna bolinha que consigo sempre traz, e, enquanto se 
diverte coro isso o coitado está preso por um horrível pesadelo. 

Dizem que, se o indivíduo, que dorme, puder tomar a carapu~a 
e esconde-la sob o travesseiro, tu<}o conseguirá dele, porque tudo da.r& 
para obté-ll}.. 
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Tendo no Sul, onde esta cren~a está mais inveterada, se perdi· 
do o nome de J urupari, em alguns lugares dao a @sse mito o mesmo 
nome de Saci, fazendo-se até significar diabo; outros também o 
identificam coro o Anhangá. 

Se bem o popula~o brasileiro de ao J urupari o nome de Diabinho 
da Míio Furada, contudo náo passa de uma aclimata~áo, porque a 
tradi~áo é portuguesa e introduzida no nosso povo. Tanto é assim 
que AntOnio Prestes, no século XVI, nos seus .dutos, dele trata di
zendo: "0 homem das cal~as vermelhas, o pesadelo da máo fwrada" 
e Filinto Elísio, nas suas Fábulas, também fala dos Fradinhos. da, 
máo furada, aos quais dá o nome de Trasgos. 

P elos costumes do · Amazonas, ve-se que os J uruparis nao sao 
aqueles diabos, antes pajés, que o fanatismo crista.o do Padre lvo 
D'Evreux transformou em verdadeiros anjos decaídos, nem aqueles 
lan~ados pelo Criador no abismo, descritos por Dante e de que se 
ocupou Mílton na sua epopéia. O demonio, o íncubo, ou efialte d:)s 
gregos, o Lúcifer, o Moloch, o Artath, o Belzebu, nao é o Jurupari 
do indio, como este mesmo bem o diz. Nunca o índio dá um nom2 
que nao tenha rela~áo com o que ele denomina. Se quisessem faze-lo, 
op.osto a Tupa, lhe dariam outro nome e nunca J urupari. :!!:, antes, 
o irmáo da Esperan~a e da' 'Morte, neto de Erebo e da Noite, du<J 
Gregos, que como bem disse Batista Ca.etano, significa o que no.y 
vem a cama, (y-ur-upá-ri) isto é, o sonho, o pesadelo, o sonambuli~· 
mo, que parece urna influencia ou poder satanico, durante o sono do 
que toma para vítima. As _conseqüencias muitas vezes funestas do~ 
sonhos e dos pesadelos, dando também maus pensamentos criaram o 
mito, no povo sul-americano, que náo pode, contudo, encarná-lo. Os 
pesadelos, os maus pensamentos, as más a<;óes que eles originaram 
por meio do sonambulismo, num espírito fraco, levaram o índio, guia
do pelo crista.o, a atribuir isso as influencias do demonio e dai ve~ .1 

talvez o Curupira, de Vasconcelos, confundido com o Jurupari. 
Para o tapuio civilizado, o J urupari é sinónimo de Satá, porque 

esse só conhece o dragáo apocalíptico; mas para o índio nao doutri
nado, nao ; porque para mim, que tenho lidado com indios, e selvagens, 
de muitas tribos, e ardilosamente procurado investigar suas cren~as, o 
indio nao conhece o demonio, senao depois que os missionários desta
pam, para que eles vejam, as caldeiras chamejantes, onde as almus 
ardem revolvidas pelos tridentes satanicos. Depois de missionados, 
por toda a parte eles avistam o demonio, porque isso lhes ensina10 
os propagadores da fé, como meio de melhor dominar-lhes as cons
ciencias e traze-los a obediencia passiva pelo medo e pelo terror." 

Angyone Costa (Migra9oes e Cultura Indígena, Companhia Edi
tora Nacional, Colegáo Brasiliana, Sao Paulo, 1939, págs. 133-143) 
comenta também éste mito: 

"Outro mito dos mais ·interessantes como objeto da adianta.da. 
cultura indígena é o do J 'llffupari, figur~ contraditória, que os velhos 
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cronistas, Simao de Vasconcelos, d'Evreux, Claude d' A:bbeville, escrevem 
como símbolo ou f or~a criadora do mal, opiniáo aceita, mais tarde, 
entre outros, por Alcide d'Orbigny. Redimem-no Barbosa Rodrigues, 
o Padre Tastevin, Stradelli; em tempo mais distante do nosso, o 
Padre J oáo Daniel, tal vez o primeiro, cronologicamente, a negar-lhe 
os atributos do demonio. 

J urupari é o filho da cunha, virgem que concebe por interf e
rencia do sumo da cucura, que ela deixa cair, inadvertida, sobre o 
ventre e as coxas e lhe umedece o sexo. Vem \I)ara modificar os cos1 
tu mes da terra, a fim de que se possa formar um ambiente capaz. 
de permitir o aparecimento da mulher-perfeita, aquela única em con
di~óes de receber o Deus-Sol. Nasce numa regiáo em que as mu
lheres mandavam e o primeiro feito do Jurupari será cassar-lhes esta 
f or~a, fazendo reverter ao homem as qualidades e os atributos do 
mando. 

J urupari é um reformador. Ceuci, que o conhece, sofre esse casti· 
go, por ter comido a fruta proibida as cunhas, antes da puberdade. 
Na tradi<tao das tribos do Rio Negro, a fruta defesa ao paladar da 
virgem fora a cucura; entre os índios do Uapés, o pihican, ou se
gundo Barbosa Rodrigues, a fruta-de-Uacu; no Solimóes, a purumá. 
Ceuci, segundo Stradelli, depois de ter dado a luz a J urupari, náo 
mais o viu, sente-o porém, a noite, sugar-lhe o seio até se saciar. 
Vem aparecer-lhe, forte e lindo, muito mais tarde, aos quinze anru, 
tendo adquirido a forma humana, apto a exercer a dire~ao da tribo. 
Aclamado tuixaua, instruí os homens no conhecimento da lei. Ensina~· 
lhes ritos, festas e dan~as realizadas sem a assistencia das mulherC3, 
para que eles aprendam a viver sem ela, se tornem insensíveis · as 
sedu<tóes, fiquem fortes e valorosos. Marca os preceitos fatais que 
os homens devem obedecer, na prática do culto, recomenda sua cele
bra<}áo, quando urna virgem come a fruta do pihican ou puruma, ou 
ainda, por ocasiao em que, na tribo, sejam comidas certas ca<tas, gran
des peixes e pássaros em tempo de voos de hiberna<táo. 

O seu culto, do qual se originam algumas das mais belas lendas 
amazónicas, é comum a muitas tribos (Uaupés, Tukano, Tariana, etc.), 
chega ao nordeste por acultura~áo, sen.do encontrado entre os Carnijós 
de Aguas Belas, segundo pitoresca descri~ao de Mário Melo. É um 
perfeito culto solar, que marca ao homem as diretrizes da vida, en
sinando-lhe a sof rer e a se man ter puro do con tato das mulheres, sem 
o que seu valor, seu prestígio no mundo, desaparecería. 

O mesmo con.to do Jurupari, encarnando personagens diversas, 
surge em outros lugares. Poronominare, por exemplo, é a versao do 
J urupari na cultura dos índios Barés, tribo do Río Negro, que coe· 
xistiu com a dos Manaus, no lugar déste nome, na Amazonia". 

Comenta ainda Angyone .Costa: "Para algumas tribos desse vi
veiro famoso de lendas que é o Río Uaupés, o Jurupari é o mesmo Izy, 
um e outro aparentados dos J acamins, que sao um lindo pássaro do-
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mesticável, comum na Amazonia, pássaro muito ligado aos ritos ~ 
aos costumes familiares da regiáo". 

"Jurupari, Jurupary ou Izy e Poronominares (Deus dos Barés)", 
informa ainda o mesmo autor ('ibídem) "sao mitos solares; deles se 
originam as sociedades patriarcaís, em substitui~áo ao regime do ma.
triarcado, coexistente nas mais velhas culturas, inclusive no Brasil. 
Predominam na sociedade dos homens em contraposi<;:ao as cri~óes 
propriamen.te femininas, aos grupos de fundo matriarcal, nos quaia 
os mitos sao lunares; neles nao se venera o sol, siro a lua, Grande 
Mae, que entre várias tribos é Ci, essencia íntima, origem de t6dab 
as coisas". 

Esteva.o Pinto (Os Indígenas do Nordeste, 2Q vol. - Organizafao 
e estn¿ti¿ra social dos indígenas do Nordeste Brasileiro, Companhia 
Editora Nacional, Cole~ao Brasiliana, Sao Paulo, 1938, págs. 221-223) 
d~ do mito do J urupari urna interpreta<táo psicanalítica. Escreve ele: 
"A escola culturalista vería no mito de jurupari o reflexo da luta 
contra o matriarcado e conseqüente emancipagao do homem, com o 
ad vento das associagóes extrafamiliares ( olasses de idade, festas de ini
cia.~ao). Os psicanalistas, entretanto, encontrariam nesse mito alguns 
temas de conteúdo sexual. ' -

A principal atribui~ao de jurupari consiste em presidir as 
cerimónías da iniciagao. E E. J ones acredita que tais práticas se acham 
estreitamente ligadas aos "desejos de castra~ao". Jurupari toma a -
atitude de um trasgo ou duende e também se acredita que os demó· 
nios sáo projegóes das tendencias afeúvas do hornero. O homem ele
mentar personifica essas tendencias, . transforma-as em encarnagoes, com 
que povoa o mundo, projetando assim, no exte1·ior, os proccssos psí
quicos individuais. Agora bcm: quais seriam essas tendencias' Para 
os discípulos de Freud, o sentimento de autopunigao pelo crime de 
incesto. Ceuci ( oi-mae), a virgem, é fecundada, sob a influencia do 
sol, pelo suco da cucura. Encontramos no folclore de todos os povos 
numerosos exemplos de virgens fecundadas pelo sol, - lendas reve
ladoras dos "característicos habituais do nascimento sobrenatural". 
Realizada a falta, segue-se a expia~ifo. Jurupari, desdobramento do sol, 
passa a dirigir os ritos da iniciagao, cujas práticas ( circuncisao t;¡,.. 
tuagens, etc.) indicam que ao jovem iniciado ficou franqueado ~ ca
minho legal para a mulher. A flagelal}áo, que se segue as cerimonias 
iniciadoras, constituí um processo mágico dest inado a provocar a fe
cundidade (O. Ra.nk, O trawmatismo do nasO'imento, pág. 54). E eid 
aí por que as mulheres nao devem por os olhos no apito do jurupari, 
justamente como sucedía com o bull-roctrer, ou diable dos Bororos'\ 

( 2) Qbserva Barbosa Rodrigues (o. c., pág. 116) : "No te-se a 
analogía que existe com a lenda ·peruana do Inca Rolca. Peralta, au
tor da Lima fundada, em nota, nos diz que urna índia chamada Jifama
Huaco teve uro filho de rara beleza, que o criou secretamente em 
urna gruta, donde saiu já homem, coberto de um vestuário de ouro · 
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resplandeeente. Depois levou-o para o alto de uma montanha e o a.do· 
rou, proclamando-o filho do sol. Os índios, quando o viram, o admi
ra.ram e o tomaram para seu chefe". 

(3) Anota Barbosa Rodrigues (ibide1n, pág. 110): "0 gavia.o 
real em que montado foi a serra da lua buscar a pedra símbolo da 
sua nobreza e do seu poderio, náo nos lembra o Voc, o gaviáo, men• .. 
sageiro simbólico de Huracan, o Cora~ao do Céu, a divindade su· 
prema., quA criou todos os deuses, da teología Nahua~" 

( 4) Bebida enebriante que os indios usam em suas festas, pre
parada com o Payayarua~u, um grande beiju que é desfeito em água 
e posto a fermentar. (Cf. Barbosa Rodrigues, ibidem, pág. 112). 

(5) Pequeno mamífero roedor da casta do Sciivrus. É o cha· 
mado caxinguele ou serelepe. Escreve Stradelli ( Vocabulário da lín
gua-geral portugués-nheengatu e nhengatu-portugue!, in "Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio 
de Janeiro, 1929, pág. 362): "0 acutipuru tem toda a admira~ao 
do indígena, porque, segundo afirmam, é uro dos poucos animais 
que sabem descer das árvores mais altas de cabe~a para babeo. Acres· 
ce que para muitos 'é sob a forma de acutipuru que a alma da gente 
sobe a.o céu, logo que o corpo acaba de a.podrecer". 

ORIGEM DO FOG01 

L OGO no princípio do mundo, contara, nao havi~ ainda. 
fogo. Toda a gente soube sem demora que havia algu

ma coisa que fazia gostosa nossa comida, que aquentava nos-
so corpo do frío. · 

Urna vez dois horaens mariscador€S dormiram sobre a 
pedra no nieio do rio. Era raeio da ·noite caíu chuva, eles fi.
caram logo friorentos. Daí a bocadinho, contam, sentirant 
calor gostoso chegar no seu corpo como vento, aí mesmo logo, 
coiltam, ninguém sabe como, dormiram no meio desse calor. 
Quando acordaram, antes da madrugada, cheiraram fuma~a. 

Quando embarcaram na canoa, viram todos os peixes já 
encarquilhados! Pegaram nos peixes, para ver se estavam po-. 
dres, estavam todos. cheirando bonito! Experimentaram co
mer, acharara logo saboroso! 

- Como entáo, disseram eles. Esta noite aqui mesmo ha
vemos de ficar para vermos como foi para estes peixes fica
rem assim! 

N esse dia pescaram peixe bem aquí, quando anoiteceu 
voltaram para cima daquela pedra, aí disseram: 

- Agora vamos vigiar o que ontem de noite fez bonito 
o nosso peixe. Nós nos havemos de deitar, juntaremos nossas 
costas, um há de beliscar no outro para nao dormirmos para 
ver o que queremos. 

Logo aí mesmo, contara,. se deitaram costa com costa, fi
caram sem demora calados. 

Em meio da noite caíu também chuva grande, passou de
pressa. Frío, contara, os fazia tremer bastante. 

Daí a bocadinho, contam, chegou já pelo corpo deles 
aquele vento gostoso. Aqui come~aram a beliscar-se para nio · 
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dormirem no meio daquele calor gostoso. Imediatamente, con
tam, corpo deles secou ! 

Daí a pedacinho viran1 já qualque1· coisa clarear o cüuo 
do rio! Depois viram aparecer urna cabe<,;a, vir devagar apa
recendo um corpo de gente. Diante de seus olhos por fim, 
contam, apareceu um mo~o que se sentou em cima da pedra, 
de seu corpo saía como fogo de sol que logo aqueceu corpo 
deles. Bonito, contam, esse mo~o! Nao tinha cueio. 

Os mariscadores, contan1, estavan1 co1n nledo, corpo de
les tremia. Aí já mesmo, contam, ninguém sabe como, u:rr1 
desses mariscadores arrancou O cueio, atirOU COin ele nas 
costas desse mo~o. O . mo~o espantou-se, no mesmo instante 
pulou para rio, aí desapareceu! Só o cueio, contam, ficou lu
zindo em cima da pedra. 

Os mariscadores correran1 logo para pegar no cufüo que 
luzia, queimaram · as máos. Correram, juntaram pedac::os de 
pau para segurar o cueio, queimaram as máos. Entao co
me~aram logo juntando lenha para nao deixar sumir o luzei
ro. Nisto, contam, jogaram por~áo de lenha em cima da 
Máe do Quente2

• Entáo, bem· nesse momento também, se fez 
logo aquela branquidáo ! 

.A.ssim, contam, passaram a dura~ao da noite fazendo 
essa Máe do Quente reproduzir-se. 

Já de manhá, contam, disseram: 
- Agora vamos levar esta pussanga 3 de frio para nossa 

terra ! Ela aquenta nosso corpo como corpo de nossa máe ! 
Ela enxuga sangue do peixe para ficar gostoso ! Ela come 
pau! De pau ela se faz! Tu a sustentarás de pau, eu re
mare1. 

Assim fizeram. Um foi no meio da canoa, dando de 
comer a :l!tHie do Quente, o outro foi remando na popa. 

Anoiteceram um pouco acima da cidade, a gente dela 
viu logo aquele luzeiro, vindo de bubuia. 'r odos aí ficaram 
logo espantados. U1na parte deles dizia : 

- Voces ve~m por ventura aquele luzeiro que Yem de 
bubuia! Acaso sabemos nós, estrela caíu do céu, vem agora 
suspensa por cima das águas! 
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Outros diziam: 
- Acaso sabemos ~ós, ~Iáe d 'Água4 ve111 de bubuia 

para nos co1ner ! É melhor irmos bus.car nossas frechas para 
a encontrarmos ! 

Enquanto assim eles falava111, os mariscadores encos
taram, tocaram logo n1emby5 de inariscador. 

As mulheres deles disseram imediatamente: 
- Nossos n1aridos sao esse luzeiro que chegou! Vamos 

já ver o que eles trazem! 
Toda a g.ente, contan1, desceu logo para o porto, quan

do aí chegaram, Mae do Quente já estava em terra. 
Aí os. mariscadores contaram tal e qual como tinham ar, 

ranjado pussanga de frío. Todos cercaram no mesmo ins
tante Mae do Quente. :Esse calor fez bonito o corac::áo deles. 
.Aí o cabe~a deles tlisse : . ~ 

- Agora cada um de voces há de levar para casa a 
Mae do Quente para lhe dar de comer. Nao a deixem sumir! 
Na outra Lua Nova havemos de ir procurar a Máe des.ta pus
sanga do Frio. Há, eu . sei, outras gentes embaixo da água, 
que tem todas as nossas coisas. Hav.emos de levar todas as 
nossas frechas, náo vao eles ·brigar por causa da Pussanga 
do Frio. 

As mulheres, contan1, disseram logo: 
- Nós tan1bé1n náo ficamos! Fagam também frecha 

para nós, para combatermos junto de voces contra os donos 
da Pussanga do Frio. Porque, sabernos nós por ventura se 
eles sao muitos, bem depressa farian1 voltar a Pussanga de 
Frio depois d.e a todos nós ter inatado ! 

O tuixaua respondeu: 
- Ass.im havemos de fazer. 
Quando chegou a Lua Nova, essa gente foi toda para 

onde os mariscadores encontrara1n ~Iac do Quente, quan
do aí chegaram, ficaram na beira da terra grande. Cada 
noite dois homens iam ficar em cima dessa pedra, onde 
o moc;o, dono da Pussanga do F río, aparecía de costume, 
para agarrá-lo. Outros estavam na beirada da terra grande, 
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vigiavam durante a noite. Assim, contam, passaram aí mui
tas luas. O mogo, dono da Pussanga do Frio, náo apareceu. 

Um dia, esses dais mariscadores disseram: 
- Como o dono da Mae nao quer aparecer, esta noite 

havemos de ir pescar piraíba6 de cima da laje. 
Assim eles fizeram. 
Co1n a noite foram para cima dessa laje, COlll eles fo

ra1n ta1nbén1 dois homens. Aí deitaram logo na água a linha, 
junto deles deixaram a Pussanga do Fria, esses dais homens 
a nutriam. 

A meia-noite já, contam, alguma coisa buliu nos anzóis. 
Zih! contam, puxou, depois deixou. Daí a bocadinho, puxou 
de novo : zih ! 

Quando já esticada a linha, os n1ariscadores fizeram 
finca-pé. ~les, contam, pu.,xavam, nao vinha, estava duro. 
Alguma coisa, contam, estava aí, porque sacudía a linha. 
Eles se puseram de pé para puxar, nao andou. Entao, aí, 
contam, chamaram a outra gente para puxar com eles. 
Quantos homens .estavam aí, foram todos. Todos puxaram, 
entao já, contan1, c01negou andar, quando chegou em cima 
da laje, viram que embiara7 deles era um homem. Aqueles 
dois mariscadores se baixaran1 para ver o seu rosto, viram 
logo que ele era aquele mo~o, dono da Pussanga do Frio ! 
Pegaram corpo dele, era, contam, frio ! Todo mole, contam, 
era corpo dele, como da crianga verde. 

No mesn10 momento .o puxaran1, contan1, para a beira 
da Pussanga do Frío para se aquecer, aí ele abriu lago a 
büca, soprou lu1ninoso ! Frío, contam, esse sópro que saiu 
da sua boca! No n1esmo inon1ento, contan1, Mae do Quente 
comegou secando o corpo dele. 

As mulheres, durante isso, atravess.aram todas para jun
to deles, comegaram logo espalhando l\1ae do Quente perto 
dele. !mediatamente endoidecidas elas ficaram, contam, dian
te da beleza do 1110 <;0! Dinas lhe faziam perguntas, outras 
lhe pegapegavam pelo corpo. Daí a bocadinho o corpo do 
mo~o, contam, já era duro! Seu cabelo negro brilhabrilhava 
bonito, conta1n, diante dos olhos da gente! 
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Antes da manhá se enfaceirar já o mo~o, contam, se 
sentou. Só estava ainda como endoidecido. 

As mullieres, e~táo, urnas alisavam cabelo dele, limpa
vam do carpo dele o sujo da água. Outras davam de comer 
a Máe do Quente para bem depr-essa endurecer o corpo 
dele. 

Com o aparecer do Sol, ele se pos em pé, todas as mu. 
lheres ficaram logo alegres. 

Quando Sol chegou no meio do céu, o mo~o, contam, 
disse: 

- Agora nao deixem perder-s.e este Fogo ! Porque com 
ele toda a gente há de aquecer-sé ! Toda a g.eute coro ele 
tornará gostoso o seu comer! Eu o deixo em cima da terra 
em lugar da nossa Mae do Quente. Assim voces o fa~am. 
Agora váo já para a beirada, me deixem ficar só com a 
cabega de voces. ' ,_ 

Toda a gente foi logo para ·a beirada. Quando o mo~o 
ficou só com a cabega dessa gente, disse a ele: 

- Tu és pajé. Tua sombra só se atrapalhou porque eu 
mesmo assim fiz. Para que te deixaria eu ver antes de mim 
o que eu mesmo teria de dizer-te? Ouve agora. O Sol, dono 
desse Fogo que agora mesmo deixei na máo de voces, man
dou mudar os costumes de todas as gentes da terra por cos
tumes novos. Nesta Lua nova aparecerá no meio de nós 
quem terá de mostrar a vontade do Sol. Como só os homens 
é que tem de saber da vontade do Sol, é bom mandar ainda 
as mulheres para a cidade, para cuidarem do Fogo, para 
ele nao desaparecer. Os homens ficaráo todos. Nao digas 
nada ainda a ninguém do que conversamos. Agora vamos 
para a beirada, vou aí mostrar como a gente faz gostosa a 
coruido.. 

~.l es foram logo. 
As mulheres cercaram entáo esse mo~o, pergunta.ram: 
- Filhos da Agua:1 conta-nos aonde é a tua terra? 
- Lá a gente é muito, será! A gente lá como é1 
- Quem é teu pai 1 
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Quem é tua máe1 
- Co1no é teu nome? 
O mO<}O, contam, disse : 
- Minha terra é o río. Lá te1n gente por<}ao. Gente de 

lá é como daqui. ~1eu pai é um peixe. ~Iinha n1áe também. 
Meu nome nao tenho. 

No meio desta conversa, apareceram aqueles dois ma
riscadores coro urna piraíba. O mo<}o cortou um peda<;o d.ela, 
depois disse: 

- Vejam como a gente faz para a comida ficar gos
tosa. 

Logo aí mesmo assou no fogo o peda<}o de piraíba, ime
diatamente cheiraram bonito. Depois disse para o cabe~a 
dessa gente: 

- Vem, senta~te aquí junto de mim para comer. 
Aí já, contam, ele beliscou um pedaQO, fe-lo comer. Gos.

toso, imediatamente, o tuixaua sentiu! 

Depois o mo~o a toda gente fez do mesmo modo, também 
gostoso, contam, acharam. 

J á entáo ele disse de novo: 
- Ensinei agora a maneira da g.ente fazer comida, 

por isso fac;am-no voces com suas máos. 
No mesmo instante, cada um dessa gente tirou um 

peda~o da piraíba, assou, depois comeu. 
Quando já de noite, disse o tuixaua as mullieres: 
- Como agora nosso coragao já voltou para seu lu

gar, por sabermos quem é o Dono do Fogo, voltem amanhá 
para casa fazer caxiri8 dianteiro de nós. No meio da outra 
Lua, quero fazer festa grande para este illÓ<}O por nos ter 
dado o Fogo. Nós ficamos por aqui mesmo, para juntar 
nossa comida. 

As n1ulheres, em meio da sua alegria, r.esponderam: 
- Po is sim; nao deixem nosso Dono do Fogo sumir· 

se! Cada urna de nós quer da.n<}ar com ele a festa de Seucy9 • 
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Daí a bocadinho cada uma delas fez f ogo de si, para 
elo nao se perder. 

Antes do dia se enfaceirar, as mulheres desceram de 
rio abaixo no meio de sua alegria. Pouco a pouco, contam, 
risada delas sumiu d'água abaixo. Em todas as canoas, con
t.am, se via luminoso o Fogo. 

Quando já de manha, os homens viram aquela laje aonde 
tinham pescado aquele mogo, fazer-se já ero ilha grande. 
Ninguém disse nada. Aqueles dois mariscadores atravessa
ram logo para a ilha para pescar, quando encostaram nela, 
sentiram a terra ainda quente. · 

O mo~o com tuixaua subiram pela beira do rio, foram 
conversar longe da outra gente. · 

Um día antes da Lua, contam, o mo<}o disse ao tuixaua: 
- Amanha, quando o dia se sumir, há de chegar o 

filho do Sol, é ele quem ~ traz os Costumes N ovos. :m1e há de 
vir coro fuma~a do céu, descerá mesmo nesta ilha, aonde eu 
fiz aparecer o Fogo. Aí mesmo. ele contará todos os Cos.;. 
turnes Novos, mostrará também instrumentos bonitos que tem 
de ser somente nossos. Por isso, para tua gente nao se es
pantar, quando o Filho do Sol chegar, é boro contar.es para 
ele tudo o que te disse agora. 

O tuixaua assim logo fez. 
:msses homens, contam, sentiram logo triste o cora<;ao. 
O outro dia chegou. 
Com a tarde, atra vessaram todos para essa ilha nova. 

Quando já de noite, eles come<}aram ouvindo longe para as 
bandas do céu a voz de instrumentos. Bonito, contam, vinha 
essa voz. Essa gente, contam, segurava bem a respira<}ao para 
ouvir a voz dos instrumentos. Daí a bocadinho, eles ouviram, 
contam, já bem de pertinho. No meio duro vento grande, 
contam, vinha o som. 

Daí a bocadinho, eles viram dois vultos descendo. Aí 
entáo, contam, aquele mo<}o correu para aquela laje, aonde . 
o tinham pescado, gritou: 

- Eh!. .. Eh!. .. Eh!. .. 
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D . . ., .. , .. , b l epo1s, gmr1. . . . gmr1 . . . . guiri . . • • soou, a a ou a terra 
de v.erdade. Aí entáo, o Filho do Sol desceu com a sombra 
de sua máe junto dele, aí ficaram calados. 

Daí a bocadinho já, contam, todos ouviram mna voz 
dizer assim : 

- Filhos do Sangue do Céu, o Sol já mandou a voces 
o Fogo antes de mim! Trago agora os Costumes dele para 
Costu1nes de voces homens. Todos cuidarao das mulheres 
para fazer delas gente boa. Ela há de ter grande coraºao, nao 
será curiosa, sa.berá guardar segredo, nao quererá provar 
o que é para ela. Amanha de noite eu mostrarei os instru
mentos do Sol, que somente os home-ns podem ver. Entao 
direi tudo o que toda a gente tem de fazer. 

Assim somente ele disse. 

Todos estavam mudos no meio de silencio grande. ~les 
serJ.tiam seu coraQao amassar-se. 

Quando o dia comeºou avermelhar-se, urna friagem gran
de veio, fez dor1nir toda essa gente, quando acordaram o 
Sol já tinha passado o meio do céu. ' 

Do outro lado eles viram aquele r.aoºo dono do Fogo e o 
outro pintando pedra. 

Toda essa gente nao saíu da ilha. Corªºªº deles estava 
cheio de medo. 

Aqueles mo<}os, depois de pintar pedra, foram para. o 
mato. 

Na ponta da ilha, toda a gente viu estar sentada urna 
mü<}a bonita como a Lua. Ela olhava direito o rio d'água 
abaixo. Cabelo dela voava com o vento, a sombra da negru
ra dele deveras brilhabrilhava diante dos olhos de todos. 

Um dos IDOQOS dentre essa gente, contam, disse: 
- Vejo a todos nós tristes, que ternos nós1 Penso que 

aquele moºº' que nós pescamos, nos quer endoidecer. Quan
do já na nossa terra estivemos duma vez todos tristes? Nossas 
mulheres contavam alguma cousa de gostoso para ouvirmos 
nós também fazíamos o mesmo. Agora, por que é nosso ro;_ 
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to como de quem quer chorar1 Que é que está fazendo assim 
para nós' 

O cabeºª deles, contam, disse: 
- Cala-te, aprepde a esperar. Tu ainda és muito md<}o, 

teu coraGáO a.inda nao sabe esperar, s.Ó quer brincar, nao se 
lembra do que é feio, tudo é bonito para ele. D.epressa te es
queceste do que viste. Por isso cala, és crian<}a a.inda! 

Quando já quería anoitecer, contam, eles ouviram o 
soar dos instrumentos, para a banda do mato. Entao já, con
tam, essa gente sentiu um pouco sossegado o coraºªº· Tui
xaua deles disse entao: 

- Vamos ouvir os Costumes N ovos. 
:mies atravcssaram logo para· onde estavam soando os 

instrumentos, quando aí chegaram, disse o Filho do Sol: 
- Calero-se! Vou ensinar agora para voces os Cos.tum.es 

do Sol e seus instrumentos. . .. 
Aí já, contam, ele disse : 
- Há de ser assim, assim, assim. 
Depois de contar os Costumes Novos, ele tirou de den

tro de um pacará 10 os enfeites com que hoje em dia se 
dan~a, disse, contam : . 

- E s.ta figura já está ali na pedra. Esta outra, é a 
mesma que está junto dela. Esta, aquela outra. 

- Assim, contara, ele se foi preparando, quando acabou, 
sacudiu os bra<;os, no mesmo instante seus ossos. comei;;aram 
cantando bonito. Nesse momento, aquele mo~o, que eles ti
nham pescado. aparecen com por<;áo de instrumentos, deu-os 
a.o Filho do Sol. 

O Filho do Sol disse : 
- Voces veem será este instrumento? :mste será? :mste 

será? :ti:ste, este, este ... 
Disse o nome de todos, aí entáo chamou o tuixaua, deu

lhe um instrumento, disse: 
- Tu ficas com o cabe<}a dos instrumentos. 
:mle os mandou logo, eontam, tocar, os instrumentos, por 

si foram c~nt~ndo. Bonito, contarn, eles soavam, 
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Já para de manhá ele disse : 
- Voces já tem agora os Costumes Novos. Quem for 

sem juízo para contar as mullieres este segredo, morrerá ime
diatamente. Onde eu estive-r, saberei logo quem estraga meu 
'!aminho. 

Aí n1esmo já, contam, ele voou para a ilha, tomou sua 
Máe, voou com ela para o Aiari. 

Antes da manha, aquele mo<;o, que eles tinham pescado, 
disse : 

- Como o dia já se .enfaceira, escondam nossos instru
mentos dentro do rio. 

Assim logo eles :fizeram. 
Como já sabiam os Costumes Novos, o cabe<;a dessa gen

te disse: 
- Agora vamos. em bora para nossa terra dangar um 

pouco com as nossas mulheres, do contrário podem elas ficar 
zangadas conosco. Tu, mo<;o, vais conosco. 

O mb1<0, contara, disse: 
- Acho as tuas mulheres muito sem juízo. Assim mesmo 

irei, eu me farei de inocente para as mulher.es pensarem que 
eu sou tolo. 

O tuixaua, contam, responden: 
- Já sabemos de certeza a maneira de agradar as mu

lheres, nao ouviste será o que nos disse o Filho do Sol? 
O n10go, contam, responden: 
- Ah! seria bonito nós todos ouvirmos nosso cora~áo 

por um só. ~stes sabem ad0<;ar sua b0ca para enganar as 
mulheres. Aqueles nao, ficam logo sem saber dia, contam, 
no meio de sua doidice o que tem no coragáo. Os olhos da 
mulher al vorogam a gente. Seu falar endoidece. Eu nao. 
Mulher pode adogar-se para mim, pode mesmo agradar-me, 
meus olhos nao os viro para ela, estao para o outro lado. 
Está tua gente com os Costumes Novos. 

Coro o Sol no meio do céu, eles desceram de rio abaixo, 
com a noite do outro día chegaram. As mulheres correram logo 
para o porto, perguntaram: 

• 
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- Onde está o mogo Dono do Fogo? 
Quando o virara no jacumá11 disseram: 

120 

- Ali mesmo está ele! Sai já, vamos hoje dangar a fes
ta da cutia12

, tu tocarás . 
O n1ogo nao olhou .para elas, estava olhando a sua som

bra no rio. 
Quando ele saíu, as mulheres o rodearam logo, disseram: 
- Como és bonito! Teus olhos brilhabrilharam éomo 

Sol! Teu cabelo é negro con10 a noite ! Teu corpo é direito 
como palmeira! Tua voz é alegr.e como voz de tentém13 ! Tu 
hás de dangar comigo ! 

.A.s mulheres assim falavam a -ele, ele nao ouvia, olhan
do para o céu. 

Daí a momentos, contam, já o tuixaua disse: 
- l\'1ogo, que estás . ~azendo~ Desde hoje estou esperan

do por ti. 
O mogo respondeu : 
- E stou vendo ainda Seuci. Ela parece está do cé~, 

rindo de nós ! 
:ltles saíram logo para casa. Aí já disse o tuixaua: 
- Agora, mogo, vamos dangar. Kaxiri, paiauaru 14

, vinho 
de makuari15

, tem para fazer gostoso nosso coragáo. Por 
isso nós dois havemos de ser o cabe~a da f esta. 

O mó<;o, contam, responden: 
- A<:>nde eu me criei, nao vi como gente danga. Por isso 

tu hás de dangar ainda para eu ver, depois entao irei para 
junto de ti. 

O tuixaua respondeu: 
- Pois sim, assim há de ser. 
Aí mef3mo tui~aua levantou-se coro a membi de cutia, 

foi para o meio da casa, para come~ar a festa. 
o mogo foi sentar-se no canto. 
Todos os homens estavam já na casa da festa mulher 

nao havia nenhuma. Urna por urna se tinham elas id~ sentan:-
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do por junto do mogo. E1as procuravam a maneira de fazer 
falar este mogo, ele nao fazia mais do que estar calado. Elas, 
contam, diziam : 

- Mo~o, todas nós desta tcrra te queremos bem. Ves 
alguém será de nós dangando agora com o nosso tuixaua~ 
Por tua causa estamos aqui. 

Outras, contam, diziam: 
- lVlogo bonito, va1nos já dangar. Nao nos queres, será~ 
O mogo nao respondeu, tinha adormecido, enquanto a.s 

mulhcres falavam! 
En.tao, contan1, as mulhercs diss.eram já: 
- V a.m.os alegrar seu coragao para ele nao estar dor

mindo. Vamo-nos dar a ele! 
O r.a.ogo sentiu qualquer cousa bulir nele, acordou, viu 

logo o que era, ~en1 que pu.lou para lá, disse : 
- Quei querem de mim, mulheres s81n juízo ! :En tao 

assim é, será, que gente dan<]a na terra de voces~ Saian1 de 
junto de mim, nao quero ma.nejra de dangar de voces! 

Aí já também o tuixaua tinha descansado, ele veio logo 
ter com o mol}o, disse : 

- Já viste, será, como gente danga por aqui? 
O mogo respondeu : 
- Tuas mulheres nao me deixaram olhar para J á, onde 

estavam dangando. Estavan1 grosso aquí, pouco :faltou para 
me forgarem! Por isso, para eles ine estragarem, já vou-me 
embora de voces ter com o Filho do Sol. Deixa a.inda chupar 
teu cigarro. 

:e1c, conta1n, puJcou duas baforadas de fumaga , tornou 
a dar o cigarro ao tuixaua, disse: 

- Vigia bem os mogos. Repara de que 1naneira sao tuas 
rnuJheres, pouco faltou para n10 for<;;aren1. 

Aí já o ines1no, contam, ele saíu para fora, comegou su
bindo para. o céu, quando chegou em cima; partiu direito 
para o Aiari. 

As mulheres, quando o vira1n subir para o céu, grita
ram: 

.. 
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- Volta, mo~o! van1os danQar somente esta noite! Volta! 
Volta! 

Quando o nlogo se sumiu, ~las choraram. 
O tuixaua entáo ·disse já: 
- Agora a gen te de o u tras terras há de saber que as 

mulheres daqui nao tem vergonha! Aquele m<><;o, que foi 
agora mesmo, há de contar por outras terras ! AmanJia. eu 
vou dizer a voces mulheres os Costumes Novos, quem JlaO 

fizer o que eles mandam fazer, mandarei logo matar diante 
de todos! Por isso no Sol de amanha, nao quero urna só mu
lher com os cabelos de baixo ! Aquela que assim náo fizer 
morrerá! 

As mulheres saíram logo de casa para o porto, ai já 
comegaram a tirar seus cabelos de baixo. Antes do Sol apa
re.cer, contam, todas as n1ulheres estavam já sem cabe}o de 
baixo. · ~ 

Logo que o Sol apareceu, contam, o tuixaua chamou 
todas as mulheres, viu todas elas já sem cab.elo de baixo. Aí 
cntáo ele co1negou contando a essas mulheres os Costwnes 
N ovos que o Filho do Sol tinha deixado para elas. · 

(1) Esta lenda foi publicada por Antonio Brandáo do Amorim 
(L endas em Nheengatu e em Portugi~és, in "Revista do Instjtuto Histó
rico e Geográfico Brasiloiro", tomo 100, vol. 154, Rio de J aneiro, 1928, 
págs. 342-353) . 

(2) Isto é, sobre a primeira fogueira. 
( 3) Feiti~o. 

( 4) A :figura principal dos mitos aquáticos dos índios b:rasilei
ros. A máe d'água ou iara cativa os mo~os sob o aspeeto de seduto:m mu
lher e as mo<}as sob o de mancebo, n.traindo-os para o fundo dos rioe ou 
dos lagos, onde vive. 

(5) "Flauta, assovio, pífaro. É o nome", escreve o conde E:rmano 
Stru.delli ( Vocabulário da língua-geral portugités-nheengatu e nheéngatu
portugues'', in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileil'o", 
tomo 104, vol. 158, Rio de J' aneiro, 1929, pág. 523), "da frauta :leita 
de osso da tíbia, e é trof éu de guerra ou de ca~a., sendo que no pri
meiro caso é feita numa tíbia humana". 

(6) Escreve E. Stradelli (o.e.,. pág. 606): "Bagrus retiCttJat"8 . . 
P eixo de pele que atinge grande desenvolvimento, um dos maiores, se :aao 

• 
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o maior dos habitantes do Rio-mar e de seus afluentes, que sobe até 
g rande distancia da foz". 

(7) "0 que se pegou na ca~a ou na pesca e se t rouxe para 
casa onfiado em embira. O que é destinado para ser comido. Ce 
embiára - minha comida, e por extens5.o, o que me ó destinado." (Stra
delli: o.e., p ág. 441) . 

. (8) "Bebida f ermentada de qualquer espécie de fécula", escre
ve Stradelli (o . c., pág. 407), "mas, de preferencia, de farinha de 
mandioca, cozida antes em beiju e desmanchada em água fria". 

( 9) Das Pleiades. 
( 10) "Paneiro feíto de fólhas de palmeiras", inf orma St ra

delli (o. c., pág. 583) , "ou melhor, dois paneiros cabendo um perf ei
tamente el entro do outro, formando, quando fechado, como uma es
pécio de baú. É usado no rio Uaupés para nele guardarem os orna· 
mentos de pena". 

(11) Leme (ibidem, pág. 449) . 
( 12) Ref ere-se ao pequen o mamífero da familia dos Roedores 

( Dasyproota aguti . Lin.) . 
( 13) ''Rouxinol do rio Negro. Pandulinus ohrysooephalus. Lin

do Icterida, todo preto, com a cabe~a e os encontros amarelos. :É um 
excelente cantor. Criado desde novo, torna-se muito manso. As indí
genas do Uaupés o criam com o leite do próprio seio" (Stradelli : o. e., 
pág. 674). 

( 14) "Bebida fermentada feíta de beij u queimado" ( ibiilem, 
pág. 584) . 

(15) "Bacuri - Casta de fruta comestível do iga.pó" ( ibidem, 
pág. 509). 

A MALOCA DAS MULHERES1 

Dizem que havia outrora, no Rio Uanauá, mo~as vir
gens que guardavam os talismas e os atributos de Jurupari. 

Dizem que urna vez fugiu urna das mogas e foi procurar 
marido. 

C11 egando a.o n1ato e anoitecendo, aí dormiu. De madru
gada cstava chorando, quando ouviu homens falarem .. 

Um deles estava dizendo: 
- Eu nao me hei de casar ; se encontrar urna moga bo

nita, entao me casarei. . ~ 
Depois disso, encontraram a moga, e o homem, vendo-a, 

achou-a forn1osa e ela tambén1 o· achou bonito. 
O homem lhe disse : 

Queres te casar comigo? 
A moga disse : 
- Quero. 
O homem cntáo levou-a para sua tor ra. 
Aquelc homem era nagáo Jacamim2

• 

Os pais o casaram e, depois de casados, foram eles ba
nhar-se ao riacho .e aí acharam a erva J acamim, com a qual 
esfregara1n o corpo e se lavararn3 • 

Dizc1n que entao ambos transformara1n-sc em jacamins. 
Dcpois disso sentiu que tinha ovos e a barriga cresceu 

a nao poder n1ais andar. 
Dizem que a mulher dissera : 
- Isto nao sao ovos, isto talvez seja1n filhos. 
Alguns ineses depois, deu a luz duas crian~as, urna mu

lher e um hon1em. 
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Foram crescendo as crianQas. 

O menino era forQoso e dize1n que gostava de frechar, 
pelo que a máe lhe disse : 

- lfieu filho, em tempo algum tu frecharás J acamins. 
A mae deles nunca os vira, quando dormiam; urna noite, 

porém, foi ve-los dormir. 
Olhando para seus filhos, assustou-se. 
A menina. dizmn que tinha sete estrelas na testa e o 

menino urna cobra de estrelas enrolada no corpo. 
A m.ae ficou assustada e chainou o marido para ver as 

crian~as. 

Veio o pai delas e assustou-se ta1nbém. F alou: 

- Eu sou ave, como é que tenho cri.an~as~ 

Depois disso,. dizem, foi ter com os pajés e disse-lhes: 
- Que quer dizer isto, eu sou ave e minha mulher tem 

cría.neas? 

Os pajés disseram-lhe: 

- Tambérn sao teus filhos. Quando estiveste com tua 
mulh.er, .e-la estava olhando para as estrelas e por isso saíram 
as estrelas neles. 

Enquanto o pai conversa.va com os pajés e a mae foi 
também passcar, o menino pegou nas frechas e no arco e foi 
ca~ar. 

.Encontrou J acarains e matou todos. 

Depois de ter morto todos, vieram outros que também 
mato u. Depois f oi para casa. 

Depois chegou a mae. 
~le disse a mue : 

- l\iinha máe ! Eu matei todos os J acamins. Vamos verf 
- Vamos. 

Quando eles chegaram, e}a VlU que O menino tinha mor
to 0 pai e todos os pajés. 
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A rnác disse-lhe : 
- lVIeu filho, tu n1ataste teu pai e bem assim os pajés; 

agora ninguém nos dá o sustento. Tu nos estragaste muito. 
E ntáo, dizem que o menino respondera: 
- Nao cntristcQa o s.eu corac;ao, mae, para isso estou 

eu, o que faltar eu lhe darei. 
Dcpois disso foram para a terra dos avós. 
Em ca1n1nho disse ao filho: 
- 1V[ 0u filho, como chegaremos aterra de teu avo1 Quan

do outrora de Já sa1, nao tinha 'filhos, estava virgem, agora 
teu avo há do querer ineter-n1e na casa tenebrosa para que 
eu nao conhc~a hornens. 

- Deixc estar , minha mae, eu verei, quando eu chegar 
lá, cu acabo co1n essas coisas. 

Quando eles chegaram na terra do avo, o menino pegou 
numa grande pedra e lanQou sobre a casa e a achatou; as 
mulhcrcs todas que lá estavam fugiram. A pedra, que caíu 
pelo s~u próprio peso, afnndou-se pela terra. 

o avo, quando viu aquilo, teve medo do memno, e 
toda aquela gente também teve medo dele. 

Dizem que, en tao, o che-fe falara: 

- Eu toda vida esti1narci a voces, mas só quero que 
consertem o que estragaram e ponham tudo como anterior
mente .estava. 

Dissc entao o menino ao chefe: 
- Eu também gosto de ver todas as coisas cm seu lugar. 
Ficaram entao bem na terra dos parentes. 
Depois disso, a menina, por nao ter marido, adoeceu. 
O menino entao disse a sua máe: 
- De para miln minha ir1ná para eu levá-la e curá-la, 

porque só eu sei onde está o remédio. 
Des.te n1odo o jrmáo levon-a para o céu, por nao querer 

que cla curasse e é ela que agora vemos e chaman1os as Sete 
estrelas ( Plfüades) . 
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Vendo depois disso a máe que eles se demoravam, foi
lhes no encal~o a procurá-los e, quando passava por uro ria
cho, a cobra grande a enguliu. 

Quando chegou o filho, nao achando a máe, foi também 
' a sua procura. 

Foi por todas as terras e por onde f oi passando dei
xou filhos até encontrar sua mae. 

Depois de achar a mae, levou-a para o céu. 
Ela é hoje aquela estrela que nós chamamos Pinon ou 

Cobra grande. 
O que eu conto foi no nosso princípio, na origem dos 

, 
nossos avos. 

( 1) Lenda recolhida na regiao do Rio Branco por Barbosa Ro· 
drigues e publicada ·em Porand1¡,ba Amazonense (in "Anais da Biblio
teca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, Rio de Ja
neiro, 1890, págs. 125-127). 

(2) Psophia crepitans e espécies afins. ~ste belo pássaro do· 
mesticável, do qual Stradelli ( Vocabulário da lingua-ger al portugues
nheengatu e nheengatu-portugues, in "R-evista do Instituto Ilistórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro, 1929, 
págs. 446-44 7 ) anota tres espécies (o j acamim de costas brancas, o 
jacamim de costas verde-escuras, quase pretas, e o jacamim de costas 
cinzentas) , está muito ligado aos mitos da regiáo, especialmente aos 
do ciclo do Jurupari (Cf. Angyone Costa: Migra~óes e Cultura In
dígena, Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, Sao Paulo, 1943, 
pág. 143). 

(3 ) Explica Barbosa Rodrigues (o.e., pág. 120): "Rá urna 
planta (Y akamy kaa) que · cresce a margem dos riachos, com a qual, 
dizem os tapuios, que os jacamins esfregam-se com ela quando se la
vam, porém aquí, simbolicamente, diz-se que ficou (a mulher) per
ten.cendo a tribo do marido". 

PORONOMINARI 1 (I) 

UM día, contam, o velho Cauará foi pescar na cachoeira 
do Buburi, nao disse em casa para onde ia. 

o dia já queria acabar, ele ainda nao tinha chegado, sua 
filha en tao, espantada, disse: 

- Aonde estará paizinho~ Ninguém sabe aonde ele foi, . 
vou procurá-lo pela beira do rio .. 

Logo, contam, ela foi, também nao disse a ninguém para 
onde foi. 

Quando ela já estava na margem do río, a Lua saiu fa-. , 
ce1ra no ceu. · ~ 

Fria luzia, clara como o dia. 
Quando, dizem, já ela se sentava, olhou direito para 

ela, viu sair do meio dela um vulto. 
Aquele vulto vindo, descendo para a terra. 
Aí já mesmo, dizem, um son o grande a fez dormir. 
Quando ela acordou de manha cedo, a Lua já perdía-se 

do out ro lado do céu, vermelha agora resplendia. 
Quis chorar porque o seu cora<_;ao ficou triste. 
Seu pai, dize1n, quando chegou em casa, a meia-noite, a 

procurou, nao a encontrou e seu cora.~ao fez - tiké ! 
P orque ele era paié, logo sondou para ver onde estava 

sua fil.ha. 
.Aparecia-l11e só porQao de sombras que se atropelavam 

too as. 
Ele cheirou bern o paricá2

, acendeu outro cigarro, voltou 
a sondar. 

Agora apareceu-lhe urna sombra de hornero subindo da 
t erra para o céu. 

~le quis pegar a sombra, já aí mesmo, dizem, fechou 
os olhos e adormeceu. 
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Quando acordou, dizcm, olhou, tolo, por todos os lados, 
depois disse : 

- Onde terá ido 1ninha filha~ Eu sondo, para ver aonde 
ela está, sombras porgao se atropelam na minha imaginagao. 
- fJeixa, hei de cncontrá-la aqui, se nao for aqui, será no 

, 
ceu. 

Desde aqnele dia, dizem, todos os dias Cauará procu
rava sua filha com a sua pajelagem. 

Sua filha, contam, foi descendo o rio de 1nadrugada. 
K aquele dia ela ficou em cima de uma serra, a Lua saíu 

mais bonita para ela, agora a sua luz dan~ava nos olhos. 
Porque ela cstava cansada, dizem, dormiu logo. 
Quando foi meia noite, sonhou que paria um rnenino ma

cho, dono de todas as coisas. 
O seu corpo era transparente, a sombra do dia nele apa.. 

~ecia de um para outro lado. 
Quando acordou, dizem, já vinha vermelho o dia, a água 

fazia barulho. 
Ela olhou, dizem, por todos os lados, conheceu que a 

água estava crescendo, ela mesma já estava para ir para o 
fundo. 

Vendo rio abaixo urna ilha., para lá nadou. 
Quando estava para chegar, um peixe mordeu a sua bar

riga, tirou dela alguma coisa. 
Já cm terra, dizem, ela sentiu a sua barriga rasgada, 

meten dentro a sna máo, nao encontrou nada. 
Porque a água estava continuando a crescer e a ilha 

estava para ir no fundo, ela quis trepar em cima de urna 
árvore, nao pode. 

Já entao, dizem, um caripira3 veio sentar-se perto sobre 
u1na árvore próxima, ela disse para ele : 

- Caripira, olha a minha miséria., leva-me contigo por 
cima destas árvores. 

O Caripira, dizem, r espondeu: - E stá bom, vou dar-te 
feiti~o, com ele esfrega o teu corpo, engole o que sobrar. 

Assim, dizem, ela fez, quando enguliu o feiti~o do Cari
pira, virou-se em guariba4, logo come~ou a trepar em cima 
das árvores. · 
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Seu pai já tinha visto5 que o filho de sua filha estava 
na terra. 

Ele jejuava, sondava para encontrar seu neto. 
Um dia, contan:i, viu pela sua sombra urna gente com 

cabega de pássaro, branco como algodáo. 
O seu coragao lhe disse logo de ir naquele dia para o 

mato procurar seu neto. 
Assim, contam, ele fez, o dia já vinha vermelhando 

quando ele pego u em su as flechas e f oi para o mato. ' 
Todo o animal que vinha encontrando pelo caminho 

pensava fosse seu neto. 
Já na margen1 de igarapé, contam, encontrou aquela 

gente que tinha cabega de pássaro. 
Ela cantava corno bacaco6

, olhava direito para o sol. 
o velho avo chegou perto, deixou as flechas, disse : 

. - Meu neto, eu estou faminto, eis aqui meu arco, mi-
nhas flechas, vá ca~ar para nós comermos. 

Ele, contam, disse tao sornente assim, depois voltou pelo 
carninho por onde veio. 

Quando chegou um pouco longe, parou, dizendo : Quem 
sabe se este é mesmo meu neto, vou ver se é verdadeiramente 
ele. 

Aí mesmo, contam, virou teiú7
, voltou pelo caminho. 

Quando a gente, que tinha cabega de pássaro, enxergou 
o teiú passar perto, virou-se em verdadeira . gente, entesou 
o arco e flechou o teiú bem na cabega. 

O teiú fugiu, deixando aí mesmo a flecha, quando che
gou longe virou-se outra vez gente, disse : 

- É mesmo meu neto, por pouco que nao me mata. 
O neto do velho, contam, foi matando o que encontrou 

dian te de si. 
J á com a noite che-gou ao pé do velho, trazia porgáo 

de caga, disse : 
- Meu avo, eis aquí a minha ca~a, as tuas flechas sao 

boas, fugiu de mim somente um teiú, porque a flecha lhe 
saiu do corpo. 

Logo o velho, contam, ferveu a ca~a, depois disse: 
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- :hieu neto vamos con1er , eu estou cansado, quero dor-
' . 

mir. 
1tles estavarn comegando a comer, quando já o inogo, 

vendo a ferida grando da cabega do avo, perguntou: 
- O que, diz, fez en tao esta ferida na tua cabec;a? 
Ele responden : - Urna cigarra que baten contra nüm. 

o sol lhe queimou os olhos, agora vá a toa. 
Quando acabaram de comer, o mo<;o saíu no ter reiro 

para aprender a flechar, o velho ficou em casa para sondar . . 
Nesta noite tudo aparecía bonito na sua in1aginac;áo. 
Ele viu sua filha já guariba na ilha, querendo rnorrer 

de fome. 
J á de madrugada, dizen1, ele disse para o neto : - Meu 

neto, vamos já livrar das águas urna por<;áo de bichos que 
estáo para ir ao fundo. 

Logo, contam, . eles embarcaram na canoa e desceram 
o rio. 

Quando chegaram a ilha, a água estava já a meia árvore. 
A guariba, filha do velho, .estava magra, seus ossos apa

reciam. 
Eles quere1n pegá-la, ela pula em outra árvore. 
- Esta guariba nao nos deixa chegar nela, vou jogar 

ncla urna pedra, tu rec.ebe-a nos teus bra gos, para ela nao 
se bater contra a canoa. 

Assim, contam, eles fizeram. 
O mo<}o foi ficar embaixo da guariba, o velho atirou 

nela urna pedra. 
Quando ela vinha caindo, se foi abrindo como tolda, 

escondeu o mogo, aí já mesmo virou-se em gente. 
O velho desceu logo, quando chegou na canoa, encontrou 

já gente sua filha, a barriga dela já era grande, estava já 
dentro dela seu filho. 

Logo o velho remou para casa, quando chegou no porto, 
disse para ela: - Minha filha, va.mos já para casa, tem 
lá comida para tu comeres. 

Quando a moºa acabou de comer, um grande sono a pe
gou, somente acordou o outro dia co1n o sol, disse : 
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- Paizinho, sonhei muitas coisas bonitas, bonitas sáo 
elas mesmo, vou contar elas para ti. Sonhei este meu filho, 
que está e1n mi1n , eu o pari em cima de urna grande serra. 
O seu corpo era t ransparente, seu cabelo preto, ele vinha fa
lando. Quando eu o paria, os animais vinham perto alegrá
lo. Se fez a noite, meu filho estava com fome, minhas mamas 
estavam secas, ele chorava. Entao bandos de beija-flores e 
bandos de borboletas trolL"'<eram nos lábios mel de flores e o 
deram a eles. Logo ele calou-se, seu rosto se fez alegre, os 
animais o lambiam de alegria. Como eu estava cansada, logo 
deitei meu filho perto, adormecí. Quando acordei no outro 
día, meu filho estava longe de mim o comprimento de urna 
flecha. Quero ir perto, os aniinais. nao deixam eu passar, eu 
grito para meu filho. J á aí mesmo vi um bando de borbole
tas suspende-lo em alto, virem para mim. Quando ele chega 
perto de mim eu o pego, sobre mim pousam as borboletas. 
Aí já os animais me circundaram, pusc:ram-se em pé encos
tados em mim. Eu sentí ciú1ne de meu filho, o levantei acima 
da 1ninha. cabe~a, dos animais o peso me fez cair, meu filho 
ficou suspenso nas asas das borboletas. Aqui acordei, pensa
va ainda ineu sonho ( sonhar), olhei para todos os lados para 
procurar meu filho. Já depois. buliu dentro de mim, entáo me 
lembrei de tudo. 

O velho ouviu no meio de um grande silencio o sonho 
da filha, disse no fim : 

- É mesmo bonito t eu sonho, minha filha. Nao te lem
bras, será, aonde está a serra onde estiveste. 

Ela respondeu: 
- Nao, paizinho, só o que sei é que o pé da serra co~ 

m~a na margem de um rio. 
O velho, depois de ter ouvido o sonho da filha, foi son

dar pela sua pajelagem. 
~le viu que aquele seu neto, que estava ainda dentro de 

sua filha, era o dono de terra. Esta noite era para pari-lo. 
Depois de sondar, o velho voltou a casa; a noite escon

deu a terra; um sono grande agarrou-se nele; dormiu. 
No meio da noite; contam, todos os animais da terra 

acordaram algres, na sua alegria cantavam bonito. 
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Barulho, como de vento, a gente ouvia do céu. 
li:le era, contam, os pássaros que estavam andando A 

procura de quem tinha nascido. 
J á de madrugada,, contam, o velho acordou espantado por 

ouvir barulho grande, perguntou aos anünais: 
- O que entao se passou no meio de voces? 
Todos responderam : 

Eis nascido Poronominare dono da terra, dono do 
, 

ceu. 
Onde pois~ 
Na serra do J acamim8

. 

Logo o velho f oi para a serra do J acamim; quando lhe 
chegou ao pé, nao pode subir, porque tinha porQáo de ani
mais também lá. 

:mle, dizem, virou jacuruaru9, subiu. 
Poronominare ,estava sentado no cu1ne da serra, com 

nma sarabatana na sua mao. 
:m1e estava dividindo a terra, mostrava a cada animal o 

seu lugar. 
Assim, contam, veio a noite, qua.ndo o outro día apa

recen, tudo estava calado na serra do J acan1in, somente a 
figura de um jacuruaru grande estava na p,edra. 

Longe, para o lado onde o sol se deita, a gente ouvia a 
cantiga da 1nae de Poronominare. 

Era ela, dize1n, que cantava, enquanto as borboletas a 
esta vam levando pelo tronco do céu. 

( 1) Publicada sob o título "Poronomiare" no anexo ao Voca
bulário da ling1Ja -gm·al portugues-nheengatu e nheengatu-portiigiies de 
Ermano Stradelli (in "Revista do Instituto Hist6rico e Geográfico Bra· 
sileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro, 1929, págs. 753-762) e 
sob o título "Poronominare", nas "L eudas em nheengatu e em portu· 
gu~s" de Antonio Brandáo do .Amorhn (in "Revista do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro", tomo 100, vol. 154, Rio de Janeiro, 
1928 ) . H á ligeiras varia~oes ent re ambos os textos, mas seguimos aqui 
o que se encontra em St radelli. 

Comenta Herbert Baldus ( Lendas dos indios do Brasil, Sao Pau· 
lo, 1946, pág. 94) : "Um aspecto interessante da lenda é o fato de 
ser a lua, imaginada como ente masculino, pai desse moc;o que divide 
a terra, mostrando a cada animal o seu lugar. · Paul Ehrenreich (Dis 
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allgemeime mythologie wnd ihre ethnologischen (1'rundlage'n, Leipzig, 
1910) já frisou a importancia dos motivos lunares para a mitologia, 
ainda que tenha chegado com isso a certo exagero, pelo menos na 
opiniáo de K. Th. Preuss (Die ge'istige K1~ltwr der Naturvolker, Leip· 
zig, 1914, pág. 103) . 

Alérn disso, a narragao aprcsenta-se como um canto em louvor 
do amor entre pai e filha." 

Comenta ainda ( ibidem, pág. 95) : " Tanto Amorim (o. c., pág. 
169) como Stradelli (o . c., pág. 753) indicam a procedencia baré da. 
len da. Os Barés per tencem a f amília lingüística aruaque. N aturalmen· 
te, isso nao impede ter sido um delos quem contou a lenda no dialeto 
tupi, usado como língua-goral na Amazonia e chamado de nheengatu". 

(2) Escreve Baldus ( o.e., pág. 94) : "Consider~áo especial me
recem as mencionadas práticas do pajé. De narcóticos servem o fumo 
e o pericá, pó extraído da f ruta torrada e socada do paricazeiro, ár
vore leguminosa, e o qna1 é aspirado pelas narinas. O estado produ
zido pelos narcóticos é caracterizado pelas palavras: " Quando acor
dou, olhos, tOlo, para t odos os lados". Além deles, também o aludido 
jejum é tido polos índios como meio de obter faculdades sobrenatu· 
rais. A observa~iio que a so~bra do velho viu o neto, fica compreen
sível, se nos lembrarmos da crenga muito difundida entre t ribos sul
americanas, segundo a qual, a sombra, . isto é, urna espécie de alma, 
abandona durante o sono o corpo do médico-feiticeiro, para fazer as 
suas pesquisas e ter as suas aventuras em distancias, cujo tamanho 
depende do poder mágico do especialista dormente". 

(3) Gaviao que vive de peixe. (Cf. Stradelli, o .e., pág. 402) . 
( 4) Corresponde ao bug·io do · sul do país. Designa os macacos 

do género Alouatta. 
( 5) Isto é, em sonho. 
(6 ) Xipholena pornpadura. Stradelli (o .c., pág. 692) a.ssim o 

descrevc: "Lindo pássaro do t amanho dum grosso bem-te-vi azul 
celeste, finamente manchado de preto, com o colo, o peito e o 'ventre 
de um esplendido roxo pompadour". 

(7 ) Informa Stradelli (o. c., pág. 673) : "Casta de lagarto do 
ge~ero Podinema e afins, que costuma habitar nas margens dos rios 
e. igarapés, de preferencia nos lugares encachoeirados". 

(8) O nomo da Serra do J acamim refere-se a grande ave ama· 
zonense do genero Psophia (Cf. H erbert Baldus, o.e., pág. 95). 

. (9) "Na Amazonia. .. designa os grandes Iacertílios da família 
T eJideos, cujo maior representante, no Sul, é conhecido por T eiu" 
(R. von Dlering : Di-cionário dos Animais do Brasil, Sao Paulo 1940 

, 172) "P . ' ' pag. . ortanto", comenta Baldus ( ibidern) , "as duas vezes em 
que o velho virou animal, transformou-se em réptil da mesma familia". 



\ 

PORO N OMINARI 1 (II) 

N o princípio do mundo, contam, aparece.ram no Rio Is
sana um mogo e urna moga, ambos bonitos. O ~?me ~o 

mogo era Poronominare, o nome da moga era ~ma~. Ning?em 
podia e:ntáo fazer crianga, porque mulher nao tinha ainda 
caminho de crianga. 

Um dia Poronominare foi pescar de anzol com Amau, 
antes do sol. ~les já estavam parados com a ubá2 no remanso 
da cachoeira, quando Poronominare jogou seu anzol dentro 
d 'água e disse a Amau: 

_ Quando sair fora d'água o peixe que vou puxar, se-
gura logo nele, para náo fugir. . 

Peixe veio bulir no anzol daí a pouco, Poronom1na7e 
puxou, um ara.cu pintado (3) veio, arrancou do anzol, ca1u 
n'água. 

Poronominare disse enta.o a Amau: 
_ Senta aqui, junto de miro, para nao deixares fugir 

outro peixe que já está comendo a isca. 
Amau foi sentar-se junto dele, Poronominare puxou o 

peixe, 0 peixe veio com toda a f or <}a, ente.rrou-se por entre 
as coxas de Amau, só ficou de fora a pontinha do rabo. 

Amau também agarrou na pontinha .do :abo do peixe, 
arrancou-o do meio das suas. coxas, depo1s d1sse a Porono-
minare : 

- Olha o peixe que tu puxaste veio com tooa a for<;a 
dele e furou-me bem aqui. 

Poronominare respondeu: . 
- É um jacundá4 • :itle ficou vermelho porque se pmtou 

com o teu sangue. 
Daí, contam, eles voltaram para casa. 
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Algumas luas depois disto, Amau teve t res crian<_;as ma
chas. Essas crian<gas f oram crescendo tolas, pareciam mesmo 
nao t er ouvidos. 

Um dia, os velhos daquela taba foram a.panhar uacu5
, 

aqueles tres curumis foram ta1nbém com eles. Poronon1inare 
disse a eles : 

- Voces nao mordan1 uacu, nao comum seu bicho, por-
que podem f azer J urupari ficar ensaruado. _ 

Os curu1nis nao escutaram os consclhos de Poronomi
nare. Chegara1n debaixo do uacuzeiro, juntaram fruta deles, 
comeJ·am, comeram também seu bicho. J urupari sentiu-se logo 
ens.aruado, no inesmo instante virou gruta, mandou vir tro
voada.. Os curumis ·ootraram logo pa:ra dentro da gruta, para 
fugir da trovoada, depois de entrarem, a gruta fechou-se. 

Poronominare, vendo o que se estava passando, ador
mcceu seu companheiro Iure Napirikure, para sonhar e ver 
o que era. ainda bom de faz;er6 • Iure dormiu, sonhou : 

Para Poronominare tirar os curumis que estavam den
tro do J urupari, era bom trazer folhas dei pacova sororoca 1 

e espalhar pela porta da gruta. Jurupari, enjoado com o 
pixé das f olhas, ha.vi a de vomitar os curunns. mesmo em 
cima das f olhas. 

Poronominare, contam, assim fez. 
Já no meio da noite, Poronominare e Iure viram a gru

ta virar hornero grande e dizer: 
- ~stes curumis ine ensaruaram, por isso os enguli. 

Como nao quero ter dentro de mim comida aca, sem gosto, 
vou deitá-la fora. 

Depois de assim dizer, abriu a büca, vomitou os curumis 
um por um sobre as folhas. Os curumis saíram moles, cheios 
da água grossa da barriga do J urupari. Aí, contam, Porono
minare embrulhou depressa seu tabaco, acendeu, come<_;ou as
soprando os curumis8. 

Quando eles tornaram. a viver, Jurupari surrou-os be1n 
de adabi9 , disse: 

- Voces parecem surdos, náo escutam conselho de nin
guém. Se voces me ensaruarem outra vez, eu os matarei 
logo. 
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Depois entrou para o mato, cantando. uma cantiga al?
gr.e Os curumis acharara bonita a sua cantiga, correram atras 
del~. No meio do mato encontraram mirit.i1° !11ole. embaixo 
do miritizeiro, aí ficaram. Jurupari sent1u imed1atamente 
que os curumis o tinham de. novo ensaruado, calou-se. Os C?
rumis contara, voltaram já de tarde) ninguém mais ouv1u 

' . cantiga de J urupa.ri. 
Na ma.nhá seguinte os curumis foram banhar-se no por

to, nadavam pelo meio do rio. Aí mesmo, contam, apareceu 
de repente junto deles urna canoinha bonita sera gente. ~les 
embarcaram nela, aí mesmo, contara, diante de todos, ·a ca
noinha virou cobra, ficaram dentro os curumis! Todos, con
tara, ouviram de repente a música de J urupari no fundo do 
r10. 

Poronominare lembrou-se entao dos curumis, correu para 
o porto, nao os yiu mais, somente marezia grande se levan
tava no meio do rio. ~le fez logo Iure dormir para sonhar. 

Iure falou no seu sono com Jurupari, Jurupari, contam, 
disse a ele: 

- Eu sou terrível, sou. maayua11
) feitic;:o, frecha, raio, 

ninguém brinca de mim. Quera nao se quiser perder em cima 
da terra, náo venha atrás de mim! 

Poronorainare caiu logo n'água, partiu em seguimento 
de Jurupari. Andou por~áo de luas atrás de Jurupari, depois 
saiu para terra. Chamou Iure, juntou todos os animais par~ 
fazerem no meio do rio um cacuri1 2 para agarrarem Jurupari. 

No n1eio da noite, contam, Jurupari passou por junto 
do cacuri desceu de rio abaixo, cantando bonito. Porononli
nare e s~us companheiros também correram ligeiro, fizeran1 
adiante dele um pari13 de varas na cachoeira. Aí, contam, 
Poronominare adormeceu Iure, sonhou que para agarrar Ju
rupari só era bom pussá14

• 

Poronominare cha1nou imediatamente os animais para 
fiarem corda para a pussá. Aranha teceu a pussá. 

Jurupari já vinha perto, cantando bonito, quando Poro
nominare estreitou o rio. ~le mandou sucuriju15 segurar no 
fundo a pussá, deixou adiante dela pitilo16 para agradar 
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Jurupari. Em cima da pussá ficou o tincuan11 para avisar 
quando Jurupari já estive,sse dentro da pussá. 

Daí a pouco pitilo cantou pitilo! pitilo! pitilo! 
Poronominare fez . a ele sinal para nao se calar. 
O tincuan comec;:ou também: tirititi ! tirititi ! 
O Jurupari já estava dentro da pussá, Poronominare fe

chou-lhe imediatamente a bóca. 
O sol já vinha aparecendo. 
Como Jurupari nao podia mais fugir, come~ram a pu

xá-lo para t eorra. Quando o sol chegou no meio do céu, apa
receu a costa do J urupari. Poronominare adormeceu I ure para 
ver o modo de matar ~Jurupari. 

Iure acordou, disse: 
- Jurupari só pode morrer de fogo. 
Poronominare mandou logo trazer lenha por<;ao. Quando 

o sol já queria dormir, Jurupari estava em terra. 
Poronominare adorme~eu Iure outra vez. Iure sonhou que 

para Poronominare encontrar os curumis no me:io da cinza, 
era preciso mandar f azer mn banco bonito para ele se sentar. 

Poronomiriare mandou logo pica-pau18 fazer o banco, de-· 
pois mandou acender o fogo em cima de Jurupari. Em toda 
a noite o fogo ardeu, quando · an1anheceu, Jurupari já era 
cinza. Poronominare sentou-se no seu banco, junto da cinza 
de Jurupari, com un1 pauzinho come~ou remexendo a cinza. 
No inesn10 instante, contara, um grande estrondo espocou que 
até fez tremer a terra. Do meio da cinza de Jurupari nasceu 
urna coisa que foi bater no céu: 

Poronominare caíu no chao com esse estrondo, depois 
levantou-se ligeiro, acendeu seu tabaco, voou atrás daquilo 
que tinha fugido para o céu. 

Quando ele chegou no mcio das nuvens, aí encontrou 
um acutipuru19 já querendo cair. P egou nele, desceu com 
ele para o Rio Aiari. Aí já, contam, ele virou gente esse 
acutipuru. Ficou um mo~o bonito. 

Quando a Lua nova chegou, Poronominare .ensinou-lhe os 
segredos do Jurupari, pintou na pedra a figura dos hlstru
mentos, 20 depois disse : 
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- Ensina direito o que te ensinei. Procura a mulher 
que náo seja curiosa, que tenha coraQao paciente e que saiba 
guardar segredo. Quando encontrares essa mulher, conta ao 
Sol. Se nao fi zeres direito tudo o que estou dizcndo para ti, 
eu t e farei desaparecer de cima da terra, espalharei teu cor
po no yento. 

Porono1ninare, depois de assim conversar viu urna nuvem 
' que passava rio abaixo, pulou em cima. Quando passava o 

igarapé de Miuá, pulou sobre urna pedra grande. :f:le já tinha 
na '1nao urna sarabatana21

• 

De. cima dess.a pedra grande viu u1na gruta coro gente, 
para aí se foi. Poronominare encontrou na porta urna velha 
bonito ainda era seu rosto. ' 

l'tle disse a ela : 
- . Minha avó, que1n é o dono desta casa~ 
·A velha responderu. : 
- É teu avo, me.u marido, a quem as gentes cha1nam de 

mau! . 
- Para onde está ele agora. 
- Foi agarrar maniuara22

• 

- Quando volta? 
- Quando a noite embaraQar nossos olhos. 
- Mínha avó, como meu avo nao vem ainda, vamos 

juntar nosso corpo, quero ver se é bom também para mim o 
que é bom para. meu avo. 

A velha, contam, responden: 
- Como tu assi!2 queres, van1os. Antes dísso, vem espiar 

minha concha porque bicho te pode morder. Assim faz teu 
avo, todos os días, antes de se deitar comigo. 

Aí, contam, a velha se inostrou, Poronominare olhou e 
disse: 

- Minha avó, é bonita mesmo a pussanga de meu avo! 
Tem mesmo cara da Lua! 

Poronominare comeQOU logo tirando da concha da sua 
avó lacrau, aranha, tocandira23

, barata e outros, deixou sQ. 
mente formiga e outros mais pequenos. Náo acabou de can
tar bem, contam, fez logo como era sua vontade. 
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. Qu:ndo ª?-oiteceu, o marido da velha chegou. Longe 
~inda, ele sentiu sua mulher se deitar com outro homem, por 
isso perguntou logo : 

- Quem é este tolo que chegou por aquí boje? 
Mulher dele respondeu: 
- Nosso neto, ele vem at ra.vessando o Sol. 

. Como o velho via tudo por meio da sua sombra, ele já 
~ab1a o que Poronominare tinha feito com sua mulher, por 
lSSO prometeu vingar-se nessa noite. Como eles só tinham duas 
maqueiras24

, o velho disse : 
- Meu neto, só ternos duas · maqueiras por isso . tu te 

deitará.s na minha costa. ' 
Porono111inare responden : 
- Assim haven1os de fazer. 
Depois deles acabarem de comer, Poronominare foi dei

tar-se na cost~ do velho, .s~ntiu logo que ele esta.va juntando 
vento na bar~1ga. Q velho ·esta.va cansado, dormiu logo. · 

Poronom1nare levantou-se devagar, deixou na rede em 
seu lugar um banco, foi deitar-se com sua avó. 

,., No meio da noitc o velho espremeu o vento com tooa 
a f orga, quebrou o banco que Poronominare deixou ein seu 
lugar , disse : 

- Agor~ nao hás de fornicar mais mulher de ninguém. 
Poronom1nare que estava entrando ern sua av6, espan

tou-se. 
O velho. levantou-se, acendeu um fa.cho para ver o corpo 

de Poronom1nare. Quando se levantou viu pe.dagos do banco 
por toda a parte, disse : 

- Minha inulher te aconselhou, por isso eu te falhei. 
Como estás dentro, nao hás de fugir. 

l'tlei ?ome~ou procura;ndo Poronominare por toda a casa, 
Poronom1nare andava na sombra dele. Quando ele já estava 
cansado de procurar, gritou: 

- l\!Iinha mulher, tu estás escondendo teu amante! Dei
xa estar, eu o mato de dia. 

P~ronom~,.,ar~ queria sair de casa, nao havia por ande. 
N.? me1? do s1lenc10 grande da noite, ouviu grilo cantar junto 
dele, d1sse : 
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- Grilo, rneu avo, r epara por nnm coitado, abre ainda 
a porta desta casa para eu sair. 

O grilo responde.u sim, cantou deste jeito : 
- Sim, n1ogo bonito, eu vou abrir a porta, foges depressa 

deste homem mau. 
O velho ouviu, perguntou: 
- Que é que estás dizendo 1 Se tu abrires a porta para 

este fornicador fugir, eu te mato em lugar dele. 
O grilo respondeu : 
- Eu nao estou cantando assim. 
Quando o velho dormiu, contam, o grilo chan1ou Porono

minare, f oi com ele para a porta, disse : 
-- Pula depressa, a porta é pesada, pode arnassar-tei. 

l\tlete ainda tua sarabatana por este buraco, depois pula, vou 
já carregar a por~a. 

Quando o grilo carregou a porta, Poronominare pulou 
para fora, quase a porta o amassou. 

O velho acordou com o barulho da porta, gritou: 
- Grilo ruin1, para que abriste a porta para essei forni

cador! J)iz a ele que nao se vá , rindo de mim. Eu vou con
tar a toda a gente que ele ve1n "matando e fornicando mulher 
dos outros. Ele há de morreir ! 

Quando Poronominare chegou fora, sentiu seu escroto 
inchado de formiga de :fogo, que tinha ficado na concha de 
sua avó. Como eles iam inchando inais, ele fez urna pera, 
meteu-os dentro. Alguns días depois, ele desccu a beira do 
rio, para :frechar sua comida. Aí encontrou u1n boto25 que 
tinha ficado cm. seco, assin1 lhe disse : 

- Mcu avo, que entao estás fazendo neste laguinho sem 
peixo' 

O boto respondeu : 
- Meu neto, eu anda.va procurando minha comida, de 

repente água acabou, aqui fiquei já. 
Porono1ninare disse entao: 
- l\1:cu avo, se tu curares meu escroto, eu te tiro daqui, 

levo-te para o r io. 
O boto respondeu : 
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- Siin, meu neto, eu te curo. Tu te hás de sentar na
quele pau, nao hás de olhar para. trás. I-Iás de segurar bem 
teu n1embro pelo tamanho que tu queres, para ele nao en
trar demais por causa. do remédio. Leva-me logo para o rio 
para procurar teu remédio. 

Poronominare, conta.in, levou imediatamente o boto para 
o rio, depois voltou, sentou-se no pau que o boto tinha mos
trado. 

O boto desceu o rio, quando dobrou urna ponta, ficou 
gente, saíu para teirra com um tajá26 na máo. Devagarinho 
ele foi, contam, por detrás de Poronominare, fez hu!. .. Po
ronominare espantou-se, membro dele· entrou bonito com seu 
escroto, só ficou dei fora o pedago que ele segura.va! 

O n1a.rido da velha cor ria por toda a parte, falando f eio 
de Poronominare. ~le dizia: 

. - Novidade está feia, minha gente.! Poronominare vem 
por aí matando e fornicando mulher e filha dos outros. Por 
isso é bom ainda voces prepararem curabi72 para matá-lo. 

- É certo será teu canto, meu avo? 
- É certo de verdad.e. Avó de voces, minha mulher, já 

ele f ornicou. 
- Se assim é vamos esperá-lo para matá-lo. 
Essa gente foi também logo espalhando a novidade de 

Poronominare. 
Poronominare depois de curado, contam, dcsceu o iga

rapé, encontrou urna casa, aí dois curumis brincando, per
guntou a eles : 

- Criangas bonitas, que estáo voces fazendo~ 
- Estamos esperando nosso pai e nossa mae, eles f oram 

com o vermc1har do dia esperar Poronominare, para matá-lo. 
- Quem é esse Poronomina,re~ 
- Toda gente diz que; ele é um pajé tolo, ele vem ma-

tando e fornicando mulher e filha dos outros. 
- Com que váo matá-lo? 
- De curabi. 
- Onde estáo eles? 
- Um defronte do · outro, onde este caminho faz for-

quilha. 
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- Entao vou também esperar com eles Poronominare. 
~le foi pelo caminho espiando, quando os viu, frechou 

a mulher, depois o homem, ambos morreram logo. 
Voltou para a casa, disse aos curumis: 
- Nao encontrei a gente de Yoces, por isso v-enho espe-

rá-los aqtú. 
Daí a bocadinho disse: 
- Voces tem bicho no pé82

, deixem tirar de voces. 
O curumi mais velho disse : 
- Se eu tenho, tira. 
Porono1ninare pegou nos pés dele, sem ele sentir, ineteu

lhe c1nbaixo da unha ponta de frecha envenenada da saraba
tana. Depois pego u nos pés do outro curumi, fez assiin mes
mo, daí a bocadinho eles dois morreram. Entao, contam, Po
ronominare disse : 

- ~ste nao inais hao de; falar de mim a toa. 
Foi descendo o río, encontrou tapir29 varrcndo tcrreiro 

dele e falando zangado. 
Poronominare perguntou: 
- l\[eu avo, que entáo tu tens para varreir teu terreiro 

falando zangado~ 
Tapir, contam, responden: 
- Mcu neto, marandua30 anda feia por aqui. Toda a 

gente está dizcndo que um hon1em dei non1e Poronominare 
vem por aí Inatando e fornicando mulher e :filha dos outros. 
Como nao qucro que ele brinque de mim, fornicando ininha 
mulhClr e minha filha, es.tou esperando por ele para 1natá-lo. 

Poronominarc, contam, perguntou: 
Quem entao te contou que aí vcrn essc ho1nem mau~ 

- Toda a gente. 
- Se marandua está feia, como tu dizes, me dcixa ficar 

contigo para te ajudar a matar Poronominare. Meu avo, 
para eu nao ter medo, para saber também brigar, n1ostra 
ainda como tu hás de brigar com ele. 

Tapir, contam, recuou, depois veio correndo, p1sou numa 
árvore, csmigalhou-a. 

Poronominare, contam, disse entáo: 
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- 1'1:eu avo, já sei que és tu quem vai matar Poronomi
nare. 

Sem o tapir ver, ele pegou um ferrao de raiaª1, fincou em 
outra árvore, disse : · 

- Meu avo, quem é valente, sempre aparece, experi
l'I}enta ainda mais urna vez tua valentía naquele pau. 

O tapir recuou, depois veio com toda a for<_;a, pisou mes
mo direito em cima do ferráo da raia, xáque ! Desmaiou, · caiu 
no chao. 

Poronominare, contam, disse entáo: 
- ~ste nao m.ais n1e há dei querer in.atar, nao mais . 

há de falar mentira de mim ... 
Pcgou no corpo do tapir, depois soprou no nariZ dele, 

disse : 
- Vai já. . ~ 
O tapir correu para o inato para ficar em lugar daquele 

que falava. e quis matar Poronominarei. 
Poronominarc f oi deseen do o igarapé. Mais um pouco 

adiante encontrou tatu juntando pedra junto da casa dele, 
perguntou: 

- Meu avo, que entáo estás tu fazendo? 
Tatu r espondeu: 
- Meu neto, marandua está feia, toda gente conta por 

aí que Porononünare vem aí matando, fornicando mulher dos 
outros. Como minha mulher é só para mim, estou esperando 
Poronominare para matar. 

- 1\1eru avo, se é certo o que tu estás contando para 
mim, eu fico contigo para te ajudar a matar Poronominare. 
Para eu acreditar direito na tua valentía, fa.z ainda para eu 
ver como hás de matá-lo. 

Tatu passou para dentro do buraco, varreu pedra com 
os pés, as p,edras foram derrubando os paus. 

- Agora sim, meu avo, acredito que és tu quem hás 
de matar esse homem mau. Agora, meu avo, deixa ainda fa
zer como fizes.te. 
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~le amontoou in1ediatan1ente pedra na boca do buraco, 
depois entrou, dissa : 

- Meu avo, olha daí, ve se é assim mesmo que tu fazes. -
Quando tatu chegou defronte do buraco, Poronominare 

varreu as pedras, esmigalhou bonito o tatu. 
Entao, contam, disse: 
- Este t ambé111 nao mais há de falar fcio de mim, 

nao mais há de falar como gente. 
Dcpois pegou num pedago da carne do tatu, tirou urna 

taboca32
, meteu dentro ésse pedago de carne. Fez de breu 

a cabcga., o rabo de cana, depois soprou-lhc no nariz. O tatu 
correu para o m.ato imediatamente, para já ficar neste mun
do em vez daquele: tatn mau. 

Poronominare foi descendo. Encontrou urna cachoeira, 
atra.vessou para o outro lado. Quando ia passando por bailo 
de um pau, um homem gritou: 

- Náo passes por aí, tem aí um dabaru 33 a espera de 
Poronominare, a gente desta terra aí o deixou. 

Poronominare passou por junto do dabaru, abriu um 
paraná84, deixou urna ilha para o lado do dabaru. 

Para baixo encontrou jararaca35 fazendo curabi, falando 
zangada. Poronominare perguntou: 

- Meu avo, que ootáo é que tens, estás será zangado' 
J araraca responden : 
- Meu neto, marandua está fe.ia, há, contam, que por aí 

vem Poronominare n1atando, fornicando mulher dos outros. 
Como nao quero que ele brinque de mim, estou fazendo curabi 
para matá-lo. 

- Se é certo o que estás dizendo, 1neu avo, faz aind.a 
para eu ver co1no é que tu hás de matá-lo. 

Imediatamentei, contam, jararaca levantou-se, quando pu
lou, Poronominare deu na cabe~ dela com a sarabatana, es
migalhou-a. 

Entao, contam, Poronominare disse : 
- Tu também nunca mais hás de falar de mim. 
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,P egou num cururuzinho, encostou na jararaca para ser 
sua cabega, deipois soprou no seu nariz, deixou no chao. A 
jararaca correu logo para ficar já neste n1undo em lugar 
daquela jararaca ruim. 

Poronominare foi descendo. ~1ais para baixo encontrou 
quandu86 afiando frecha, curabi. 

Poronominare perguntou : 
- ~1eu avo, que entáo é que estás fazendo? 
Quandu, contam, responden: 
- Meu neto, marandua está feia por aí, há, contam, que 

Poronominare vem aí matando1 fornicando mulher e filha 
dos outros. 

Poronomina.re peirguntou: 
- Meu avo, é certo será o que estás dizendo? 
- É certo mesn10, · fneu neto. 
- Como é que tu va.is fazer a Poronominare com tua 

frecha e teu cura.bi. 
!mediatamente, contam, quandu fez-se grande, sacudiu

se. As frechas f oram ca ir longe. 
- Heen, meu avo! tu mesmo és quem há dei matar Po

ronominare ! Faz ainda outra vez pa.ra eu ver. 
Quando fez outra. vez como havia de frechar Poronomi

nare, a sarabatana de Poronominare caíu duro na cabeiQa dele, 
esmigalhou-a. Poronominare pegou no corpo dele, pos nele 
um abacate. O quandu correu logo para o mato para ficar 
já neste mundo em lugar daquele quandu ruim. 

Depois disto, Poronominare foi descendo, na sua descida 
foi encontrando outros inimigos. 

Atravessou para a ilha da Guariba.37• No princípio da 
ilha encontrou Maa.yua amolando seu machado. Poronominare 
perguntou: 

- Meu avo, que entao é que estás fazendo ? 
- ~1eu neto, marandua está feia. Poronominare, contam, 

vem por aí matando, fornicando mulher e filha dos outros. 
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Como eu nao quero que ele brinque de mim, estou amolando 
meu machado para cortar pescogo dele. 

Poronominare disse: 
- Se assim é, deixa amolar teu machado. 
Paiaramare deu o machado a ele, ele cortou a cabega de 

Paiaramare, virou-a pedra. 
Um pouco adiante encontrou uariri38

• Como o uariri é 
pajé, sentiu logo que esse día era de Poronominare c~egar a . 
ter com ele. De manha cedo esfregou urucu39 pela be1ra dos 
olhos, comegou, contam, no choro. Daí a bocadinho, contam, 
Poronominare chegou, disse: 

- lVIeu avo, que estás fazendo? 
- Meu neto, que hei de estar fazendo, estou chorand?. 

Estáo dizendo que por aí vem Porono1ninar e matando, f orn1~ 
cando mulher e filha dos outros. Como eu nao sou valente 
para brigar com ninguém, estou chorando antes de morrer. 
Repara meus olhos como estao já ve.rn1elhos., há j á urna lua 
que eu choro. 

Poronominare, contam, disse entáo: 
- É mentira o que eles contam de Poronominare. :ítle 

anda passeando a t erra de taba em taba. Nao chores mais, vai 
plantar tcu rogado, o sol da u1nari40 já vai passando. 

Poronominare tambén1 foi seguindo. Para <liante, no 
meio da ilha, encontrou .A.hy41

, perguntou: 
- lVIeu avo, que entao é que estás fazendo1 
- Meu neto, estou carregando minha comida para cima 

desta árvore. Marandua está correndo feio por aqui, eis, con
tam que Poronominare ven1 por aí matando, fornicando mu
lhe; e filha dos outros. Como eu nao sou valente para brigar 
com ninguém, fiz um jirau na ponta desta árvore para fu?ir 
de Poronominare. Enquanto lá estiver, cantarei para Seuc142

, 

conversarei com a Lua. 
En tao Poronominare, contam, disse: 
- Minha a vó, se é certo o que dizes, eu vou contigo 

para o teu jirau. Aprenderei lá tua cantiga para contar na 
minha terra alegria do teu cora~ao. 
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Como Ahy sabia que ele era Poronominare, respondeu: 
- Vamos. Eu vou arrear o jirau, depois eu te puxo nele . 

para cima. 
Poronominare respondeu: 
- Sim. 
Ahy subiu logo, arreou o jirau, disse : 
- Vem já, meu neto. 
Quando o jirau estava já em cima, Ahy deixou-o eair. 

Poronorninare com o seu peso furou a terra, passou para o 
outro mundo. 

Ahy, no meio da sua alegria, disse: 
- Agora sirn, já nao v0jo quem seja mais valente do · 

que eu. Sol, Lua, Estrelas, Terra, · Agua, Pássaros, Animais, 
de tudo agora eu sou dona. Amanha, depois de minhoca ter 
comido as carnes de Poronominare, hei de tirar um ósso do 
seu bra~o para minha fl.aJtta. Em noites de luar, como há de 
ser bonito ver moga porgao sentadas junto de mim, ouvindo 
os ossos de Poronominare ! 

Poronominare, depois de passar para o outro mundo, 
pensava todo dia como voltar para este mundo, que era o 
dele. Depois de porgao de luas, quando o verao daquele mun
do já queria acabar, as daridaris43 lhe apareceram, diss.eram: 

- Poronominare, tu queres será voltar para teu mundo? 
- Eu quero. 
- Quando Lua nova chegar, nós vamos levar o verao 

para lá, viremos entao buscar-te. Acredita, Ahy, que te en
ganou, ficou lá, cantando para Seucy, dizendo também para
toda gente que te matou. 

Poronominare, contam, respondeu : 
- Deixa-a cantar, deixa-a mentir. Quando eu cheg~r 

no meu mundo, tOda gente há de ver como nao canta ma1s. 
Quando Lua nova chegou, as daridaris apareceram a 

Poronominare, disseram: 
- Como nao queremos que ninguém saiba por onde tu 

voltaste para teu céu, .passarás mesmo dentro da tua sarar 
batana. 
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!mediatamente., contam, pegaram na sarabatana, fura
ram o céu de lá, passaram dentro dela para este. 

As daridaris, conta1n, disseram a ele : 
- Como estás ainda ensa.ruado, náo olhes, por enquan

to, para o céu. Deixa nós espalharmos primeiro o verao, de
pois pode seguir teu caminho. 

Assim, contam, fez Poronominare. ~le ficou sentado 
na beira do río, olhando direito para dentro da água. Quan
do Sol chegou no meio do céu, Poronominare viu bcí1n no -
meio da sua sombra aquela Ahy que o tinha enganado ! 

Cora.gao dele ficou logo feio. Pensou que Ahy estivess.e 
dentro da água, pegou na sarabatana, freehou. Sua frecha 
f oi no fundo, depois boiou. Frechou de novo, a mesma coisa. 

N esse momento chegara1n as daridaris, disseram: 
- Agora já podes olhar para onde quiseres. Repara 

para quem está olhando para ti lá de cima! 
Poronominare olhou para cima, viu Ahy no galho do 

pau, olhando para ele. Também ele, contam, disse logo: 
- Estás aí será. Com certeza estás cantando para Seucy, 

conversando com a Lua, contando para toda gente que já 
me mataste. Como ainda nao morri, quero mostrar a Seucy 
que eu canto mais bonito que tu. Também quero mostrar a 
Lua para ela saber que estou vivo a.inda. Quero dizer a 
toda gente que é mentira tu me teres matado. 

Aí Poronominare meteu frecha na sarabatana, frechou 
em Ahy. A frecha foi no brago, o brago pendurou logo. 
l!:le tornou a frechar, foi na coxa, a coxa pendurou logo. 
'l'ornou a frechar, foi direito no coragáo, ela caíu, atraveS-: 
sando para o outro céu. Foi entao, contam, para Poronomi
narc sei rir : 

- 'l'u que gostavas de cantar para as estrelas, vai ago
ra para esse mundo fazer a mesma coisa. 

Depois Poronominare trepou na árvore, desatou a ma
queira de Ahy, jogou para o chao. Quando a maqueira bateu 
no chao, virou-se em outra Ahy, para ficar em vez daquela 
Ahy má. 
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Foi entao, contam, para aparecer no rosto de Porono
minare a alegria do seu eorac;áo. ~le, contam, disse: 

- Nunca mais hás de querer cantar para Seucy. Hás 
de passar teus dias, . assobiando no silencio da noite. Serás 
o chef e dos preguigosos. 

No outro dia Poronominare passou para a terra grande. 
Na beira de um igarapé, um tamanduá44 estava bebendo 
água, Poronominare foi banhar-se perto dele. Já sentado 
dentro dágua, aí principiou ventaventando, fazendo chiriri 
grande. 

Tamanduá viu, perguntou: · 
- Como entáo é para tu fazeres vento no fundo d 'água, 

estando com a cabega de fora! 
Poronominare mostrou por onde, respondeu: 
- Deito por aqui. 
- Como eu nao tenbo entáo esse buraco! 
Poronominare perguntou: 
- Por onde entáo tu deitas · a comida que comes? 
Tamanduá respondeu: 
- Pela minha boca mesmo. 
Poronominare disse entáo : 
- Se tu queres eu te con8erto. Fago teu anus, teu rabo, 

dou-te for~a. 

Tamanduá responden imediatamente : 
- Eu quero. Faz-1ne bonito, porque, quando eu passar 

por junto das gentes, quero dizer: "Rcparem como já sou 
bonito! Ainda ontem voces todos me chamavam de feio de· 

' molino! Hoje, quem quiser provar da minha for~a., que 
apare~a !" 

Porononlinare foi logo tirar talo do patauá45 fez seu 
A D ' anus. epois fez seu rabo de folha de assaí46, depois estirou 
scus bra~os, para ele; ficar valente, depois disse : 

- Agora já podes ir. 
Tamanduá também partiu logo, por toda parte por onde 

passava chamava gente - para brigar. ~le dizia para toda 
gente: 
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- Eu sou o mais bonito, o mais valente sobre a terra! 
Todos logo disseram que Poronominare foi quem t inha 

feito bonito aquele Tamanduá, quem lhe tinha dado forga, por 
isso ficaram inin1igos dele, disseram ser bom 1natá-lo. Como 
ninguén1 sabia onde ele estava, mandaram cauré47 procurá
lo por toda a parte. Duas luas depois, contam, cauré vol
tou, disse: 

- Poronominare mora en1 cima da serra de Uariu . .:ítle 
já querzinho ir para Outro Lado. De onde ele está, ve toda 
a Terra. Se voces se quisere.m vingar dele, é bom agora 
mesmo ! 

Todos ficaram logo doidos, gritaram por urna boca só: 
- Vamos todos nós para cirna da serra matar o :feiti

ceiro ! 
Antes da noite desse dia, já todos iam andando para a 

serra. 
Nesse mes1no d1a Poronominare sentiu triste seu cora<;ao, 

dormiu antes do Sol desaparecer, viu no seu dormir: O Sol, 
a Lua, as Estrelas estavam juntos dele, o Sol lhe disse: 

- Acorda, Poronominare, teus inimigos vem te matar. 
Aqui, contam, Poronominare acordou, olhou em volta 

dele, toda a costa da serra estava cheia de gente. Em fren
te dele Jure chorava, Poronominare lhe disse: 

- Iure, por que estás chorando1 Tu acreditas será que 
esta gente que vem subindo a serra ficará viva., quando do 
meu corpo sair sangue. O Sol, a. Lua, as estrelas. hao de ver 
minha morte, eles me vingarao. Ainda nao acredito, essa gen
te estaría doida, busca.ria a rnorte por suas maos. De meu 
sangue sairao cobras venenosas, elas irao morder pai, máe, 
filhos dessa gente tola, ninguém ficará em cima da terra. 
Que é que espera essa gente que nao vem já mata.r-me? Que
re1n talvez que eu vá espetar-me nas suas frechas! 

Jure esta.va sentado junto dele, tinha os olhos fechados, 
falava no seu corªºªº· 

Aquela gente que estava pela costa da serra tremía de 
medo, perto da sua cabe~a estrondava o trováo. Aí já mes
mo, contam, se1n ninguém saber como, aquela gente dormiu. 
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Desde esse dia ninguém mais viu Poronominare e Iure 
por estas terras. Quando a gente acordou no outro dia e 
d esceu a serra, viram somente rastro de Poronominare e Iure 
a caminho de Suai. 

(1) Lenda publicada por Antonio Brandáo de Amorim (Lendas 
em Nheengatu e em Portugues, in "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 100, vol. 154, Rio de Janeiro, 1928, 
págs. 131-147), o qual indica a procedencia baré da mesma. Os Barée 
pertencem i1. familia lingüística. Aruaque. 

(2) Canoas leves, feitas de cascas de árvoree apertadas eom 
eipó (Cf. Artur Ramos: Introdu9áo a .A.ntropologia Brasileira, vol. I, 
Livraria EditOra da Casa do Estudante do Brasil, Rio de Jarieiro, 
1943, pág. 108). 

(3) ".A.racu", informa Stradelli (Vocabulário da língua , geral 
portugués·nheengatu e nheengatu-portugues, in "Reyista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Ja
neiro, 1929, pág. 374), "é o .Il,9me genérico de várias espooies de pei
xes da f amília dos Corimbatae, muito apreciado, apesar das muitas 
espinhas". O aracu pintado é "o maior em tamanho, tem o dorso aver
melhado e é o mais apreciado". 

( 4) "Cernieichla - casta de peixe que náo atinge a grandes 
dimensóes" (Stradelli: o.e., pág. 449). 

(5) Anota o mesmo autor (ibidem, pág. 693): "Uacu - fruta 
que para ser comes tí vel precisa ser · assada". O uacuzeiro ( M onopterix 
uaucú) é uma ''árvore de alto porte, que cresce nas vargens altas e 
terras f irmea. 

(6) Os sonhos exercem importante papel na vida dos indígenas. 
Escreve Esteváo Pinto (Os indígenas do Nordeste, 29 vol., Companhia 
Editora Nacional, Col. Brasiliana, Sáo Paulo, 1938, pág. 255): "0 sonho 
é uma realidade; a alma deixa momentáneamente o corpo e vai acon- . 
selhar·se com os mortos". 

( 7) Escreve Stradelli (o. c., pág. 583) : "Banana r6ta, retalhada 
Casta de Urania que cresce na mata". 

( 8) ~ conhecida a fun<;áo terapeutica e mágica do tabaco e da 
fumigac;áo entre os nossos indios. 

(9) Segundo informa~áo do etnólogo Nunes Pereira, adabi é 
um instrumento de flagela~áo. Trata-se de um chicote feito de cipó. 

( 10 ! . ~nota Ermano Stradelli (o. c., pág. 571) : "Miriti, buriti 
- !J!u:1/17!'iliana regia e afins. Casta de palmeira que só por si é uma 
proVldencia. Dela nada se perde. As f ólhas, que a coroam em largos 
leques, dáo excelente cobertura de casa e urna cordoalha que presta.
se até para fazer redes, sendo muito duradouras e muito frescas. Do· 
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espique, aberto e batido se fazem soalhos e paredes de barracas. Das 
f olhas se fazem esteiras e tupés. Do miolo do tronco, formado por 
urna massa leve e espinhosa, se fez o arocho ( f ) para recolher o leite 
da seringueira e se fazem ainda hoje esteiras para fechar portas e ja
ne las, e 1·olhas". 

(11 ) "Cousa ruim" (Stradelli : o.e., pág. 507). 
( 12) "Armadilha para pegar peb<es." Consiste, escreve Stradelli 

(o. e., pág'. 389), "nnma barragem const rulda nos lugares de maior corren
teza. geralmente apoiada a margem, com a qnal forma angulo e des
tinada a obrigal' o p eixe que vcm subindo, arrostando a correnteza, 
a entrar num cu'rral , de que a barragem é um lado, onde fica preso. 
O pa;ri ou a grade, ele que sao f eitas as paredes do curral, é armado 
sobre uma f ort.e armaGao de paus fincados no leito do rio e em terra 
até onde chega a enchente. O curral é urna espécie de Quarto majs ou 
menos qun.drang-ular, <'Om a abertura virada a jusante. Esta· é forma
da por dois panos saltos de g1·ade, que f echam o lugar, por onde o 
peixe neve entrar simplesmente pela for~a cln. correnteza, coincidindo, 
apoiados sobre as travcssas da armaGáo, exat::imente no ponto onde a 
barragem faz í'ingnlo. É fácil comprcender como a armadilha funciona. 
As extremidades dos· panos da grade, que nao sao amarradas, cedem 
facilment.o a pressáo do peixe, aue vem subinclo com forc;a para ven
cer os obstáculos que se lhe opoem, e é l evado a entrada pela forma 
cla barragem, entra no curral e aí fica preso, vítima inconsciente do 
instinto. O peixe assim preso nao uode mais sair, o ingresso f echa-se 
automaticamente pela própri::t for<;a da corren ter.a: qualquer e..sfor<;o -para 
sair nao s6 se torna improficuo, mas tem o efeito de melhor vedar a 
saída . Do cacuri o -peixe pode ser retirado, quando ao dono convém, 
escoJhendo o que prefcrc e nao retirando senao a quantidade de que 
precisa". 

(13) "Gradeado feito de 
espiquos de palmeira paxiúhn, 
a hoca dos lag-os ou igarapés, 
delli: o.e., pág. 592). 

(14) Rede de pescar. 

' 
f asquias de madeira, de preferencia de 
amarradas com cipó, com que barram 
para impedir a saída do peixe" (Stra-

(15) Escreve Stradelli (o.e .• -pág. 650): "Boa scintalis. Grande 
Constrictor que atinge enormes dimensocR e vive de -preferencia nos 
lugares b:mhados e mesmo nos rios e lagos. Embora em nenhuma 
nartc comum, se cncontra em todo o Amazonas e afluentes, e ataca 
:indiferentemente a -presa tanto dentro como fora d'água". 

(16) Genero de pássaros dentirostos, tipo da tribo dos pitBíneos, 
pr6prios da Amazonia. Sao vizinhos dos tangar ás, dos quais t~m os 
costumcs; sao grandes e de cor freqtientemente sombria. 

( 17) Casta de C1tculu-s, ou, como é conhecido vulgarmente, casta 
de Uvrá-paié, menor do que este, e cinzento-rato (Stradelli : o. c., pág. 
676). 

( 18) A\·e trepadeira da família. Picf,deo~. 
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(19) Denomina<;áo amazomea do eaxinguele ou serelepe, casta 
dos Scourus. "Para muitos", esclarece Stradelli (ibídem, pág. 362) "é 
sob a forma de acutipuru que a alma da gente sobe ao céu, logo ' que 
o corpo acaba de apodreeer". 

(20 ) Os segredos e . instrumentos do J urupari sao defesos as mu
lheres, e privativos dos homens. 

(21) Segundo E. Stradelli (o.e., pág. 400), a sarabatana é urna 
"arma indígena especialmente consagrada a cac;a. ~ um comprido ca
nudo de. madeir~, munido de u~ bocal em urna das extremidades, por 
onde é mtroduz1da urna flechazmha ervada na ponta e urna bolaz.inha 
de samaúna ou algodao na outra extremidadc, que lhe permite adaptar
se exatamente ao orificio do bocal. Introduzida a flecha a arma está 
carregada. Al_veja-s~ entáo o alvo, utilizando-se da mira,' em geral um 
dente de cutia aplicado externamente no sentido do comprimento da 
arma, e faz-se partir a flecha com um so pro curto e seco como de 

. 1 ' quem queua apagar urna ve a". 
(22) Casta de saúva. "A femea", cscreve Stradelli (ibidem, pág. 

513), "de uma espécie que habita de preferencia nas ro~as. As formi
gas ovadas, depois de lhes terem sido tiradas as partes duras - cabe~a 
e ·corsalete - sao comidas ~oqueadas, razao por que, quando é tempo 
e saem a tardinha, lhes é dada ~ativa ca~a. O abdome moqueado, com mo
lho de tu cu pi e urna pontilha de forne, precisa convir que nao é de todo 
mau; - há cousas piores". 

. (23 ) C1·yptocerus atrat1ts. Sobre este inscto, assim se ref ere Stra
delh (o . c., ~ágs. 678-679) : "Grossa e comprida formjga preta, armada 
de um csporao, como . o das vespas, cuja f crroada, muito dolorosa, chega 
a produz1r f ehre. B1cho nascido das cinzas de Ualri, conforme con
ta a lenda do Jurupari, se torna inócua para as mulheres grávidas e os 
índios sustenta.ro, e com eles muitos civilizados que a ferroada da 
tocandira cleixa de docr, quando lavad~ com a ~rina de um indivíduo 
do sexo ~iferente, e, n~ falta, com a água da lavagem das suas par
tes scxua1s, e que a copula produz o mesmo efeito. Sobre este fato, 
os. l\f undurucus estabeleceram urna das pro vas impostas aos mo~os que, 
samdo da puberdade, pa.ssam a ser guerreiros. Os obrigam a meter a 
mao direita num tecido de fasquias de jacitara, uma espécie de luva 
guarnecida de t ocandira.s com o ferrao pelo lado de dentro. NinguéU: 
lha pode tirar senáo a moc;a que vai casar com ele; o mo~o guerreiro 
nao pode continuar solteiro - ef etuando·se o casamento logo em se-

.d ' gm a, na casa grande da f esta". 
. ( 24) "Rede de dormir, batida ao tear." No rio Negro, anota Stra

delh ( o. c., pág. 510) , "sáo f eítas de miriti, de tucum e de curauá, 
sendo que estas últimas sao mais finas e duradouras". 

, (25 ) " Mamífero da ordem dos cetáceos odontocetos, fam. Plata
tan1:5deos. É ~ "l!iara" dos indígenas. Dele diz R. von Ihering (Dicio· 
n~rw ~os A.n1.mm.s _do Bra_sil, S. Paulo, 1940, pág. 168): "Ainda que 
nao seJa. de todo rnofens1vo, mo:ñ:nente quando ataca.do, eontudo lhe . 
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sao atribuidas muitas fa<_;anhas e mesmo tais estrepolias, como s6 as 
sabe inventar e aceitar a crendice do povo. Assim, dizem que o boto, 
qua.l D. Juan originalíssim?, s.ai das Aáguas em procu;,ª de donzelas, e 
também muita quebra de f 1dehdade nele a sua escusa. 

(26) Segundo Stradelli (o.e., pág. 655), "nome comum a ~ui
tas plantas que se distinguem pelas largas folhas, f ormando t01~, 
muitas vezcs elegante e caprichosamente manchadas; do genero Cala
diwm e afins". 

(27) "Flecha para ser jogada a máo", .esc:eve Stradel~i (ibide~, 
pág. 432), "cuja ponta é envenenada com uirari. Os curab1s, por via 
disso mesmo, sáo sempre trazidos, com as pontas resguardadas, numa 
pequena aljava, em geral muito artlsticamente trabalhada, tecida de 
fasquias de estipe de jacitara ou de outra palmeira, mais raramente 
de outras matérias. l!J arma essencialmente para ca~a, como me tem 
sempre e repetidamente afirmado os indígenas". 

(28) l!J a femea fecundada de urna pulpa (Twnga penetrans) 
que penetra na pele da vítima, junto das unhas. 

(29) Tapir ou anta é um proboscideo paquiderme d~ América 
do Sul. l!J um anima~ pesado, forte, de pernas curtas e focrnho alo~
gado em forma de tromba. Noturno, vive em pequenos bandos e se ali
menta de raízes e plantas tenras. 

( 30) Seg1mdo Stradelli (o. c., pág. 516), marandúua significa 
"contado, dado notícia". 

(31) Escreve Stradelli (ibidem, págs. 465-466): "Arraia. Nome 
genérico comum a várias espécies que vivero nos rios e lagos do Ama
zonas. Há de todos os tamanhos e todas elas munidas de ferráo na 
cauda. ~ste em forma de estilete de dois gumes munidos de uma 
miudíssima serra, que, penetrando. dilacera as carnE>s e produz urna 
ferida, por via disso mesmo de difícil cicatriza<(áo. O ferrao já serviu 
ao indígena de ponta de flecha, e ainda hoje o nsam muitas tribos, 
para as quais o ferro é luxo raro. A arraia -prefere os lug!1-res nao 
muito -profundos e lamacentos, e os remansos lodoi:;os das pr:uas, onde 
há perigo de a encontrar de manhá e de tarde. Como comida, a sua 
carne 6 pouco apreciada". 

(32) "Casta de Bambusea nao ei:;pinhenta, o que a distingue da 
taquara, embora alguns as confundam" (Strade11i, ibidnm, pág. 670). 

(33) "É o nome de um velho instrumento de suplício indígena", 
esclarece Stradelli (o. c., pág. 57 4), "formado por dois fortes esteios 
fincados no chao, unidos por urna forte travessa a altura de quatro 
a cinco metros . .A travessa estava suspenso por uma corda um grosso 
bloco de pedra, pronto a despencar sobre o paciente, logo que fosse 
cortada a corda. A morte era produzida pelo esmagnmento. e a pPssoa 
que, por um acidente qualquer, escapava da prova tremenda, era con
siderada como protegida por Tupana, e daí em <liante venerada e obe
decida. como sagrada". 

(34) Rio. 
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(35) "Cophias atroz e afins. Casta de serpente venenosíssima" 
( Stradelli, o. c., pág. 459). 

(36) Ouri~o-cacheiro. Histrix prensilis. 
( 37) O nome da ilha da Guari ha refere-se ao "macaco muito eo

mum nas matas do Amazonas, mas que pouco aparece em cativeiro, 
porque desgracioso, e porque morre muito facilmente de disenteria. Há 
várias espécies, mas o mais espalhado é o Mycetes ursinm" (Stradelli: 
o.e., pág. 696). 

( 38) Segundo Stradelli (o. c., pág. 696), trata-se do oúri!:O· 
cacheiro ( Cercolabes villosus) . 

(39) Bixa oreUana. Dá urna tinta vermelha muito empregada 
pelos nossos índios. 

( 40) Segundo Stradelli (o. c., pág. 705), umarí é uma "fruta 
comestível, com carogo do tamanho de µm ovo de galinha, envolvido 
numa polpa amarelada, oleosa, perfumada e levemente adocicada". 

( 41) "Preguiga real. Bardyp'l.fs tridactylus. Casta de mamífero", 
escreve St.radelli (o. c., págs. 362-363), "da classe dos Desdentados, 
desajeitado e lento, mas extremamente seguro em todos os seus movi
mentos. O nome portugues lhe é dado em vista exatamente desta len
tidáo de movimentos, que parece devido a preguiga de faze-los; o nome 
indígena é a onomatopéia do grito. Vive em cima das árvores, se nutre 
de fOlhas e especialmente dos renovos das plantas. Muito raramente. 
desee a terra, onde se move . com muita dificuldade e lentidáo". 

( 42) l!J a constela~áo das Pleiades. 
( 43) Cigarras. 
(44) Tamanduá bandeira (Myrmeophaga jubata) é um Desden

tado, "facilmente reconhecível pelo f ocinho fino e comprido, a língua ver
miforme e visguenta, e sobretudo pela bel a e rica cauda, que, andando 
de um lugar para outro a cata de formigueiros, levanta em arco como 
uma bandeira, de onde a adigáo f eita pelos portugueses ao nome indí
gena. O tamanduá, apesar de nao ter dentes, é um animal muito respei
tável e pode tornar-se perigoso, se chega a abra~ar-se com o adversário, 
e consegue cravar-lhe no corpo as fortes e afiadas unhas, de que é 
f ornecido. Me tem contado que até a on~a o respeita e guarda-se de 
atacá-lo de frente". (Stradelli: o.e., pág. 659). 

(45) Segundo Stradelli (o.e., pág. 592), trata-se de uma "casta 
de palmeira de terra firme e vargens altas. Da fruta se faz urna bebida 
muito gostosa, conhecida sob o nome de "vinho de patauá". Dos espi
nhos que crescem em tufos ao pé das folhas se fazem as melhores fle
chas para sarabatana". 

46) . O acaizeiro é urna "palmeira do genero Euterpe, muito comum 
em todo o Amazonas" ( Stradelli: o. e., pág. 381). De sua fruta faz-se 
uma bebida muito conhecida; sob o nome de vinho de a~aí. 

( 4 7 ) "Caboré. Casta de pequena coruja. Strix" ( Stradelli: o. e., 
pág. 407). 
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A RU, contan1, era gente noutro tempo. 
Tuixauai deles era 1nogo ainda, conta.m, nao respeitava 

mo~a, cntrava em toda a que encontrava. 
Urna vez esse tuixaua foi cagar na ilha da Palha, aí 

encontrou uma mo~a bonita como a Lua. Cabelo dcssa mo~a 
era negro, conta, brilhabrilhava de verdade como espelho do 
rio. Os olhos alumiavam com estréla. Os dentes eram claros 
como dia. Era bo:µita, contam, essa inoc;a, era a mais bonita 
de todas que o tuixaua aru tinha visto. 

Estava, contam, pegando peixinho. 
Quando o aru a viu, escondeu-se depressa atrás de u1n 

pau. A moc;a, depois de encher seu aturá3, tomou banho, saíu 
d'água, quebrou duas palhas, deitou-se em cima, aí mesmo, 
contam, dormiu. 

Quando o tuixaua aru a viu já dormindo, veio devagar. 
Quando chegou bem juntinho dela, deitou-se em cima. 

A moga acordou espantada, quis gi~itar, nao pode, por
que o tuixaua aru estava a-<lo<;:ando em sua boca a boca dele. 

Aí brigaram, rolara1n pelo chao. Ao entristecer da tarde, 
a mo~a estava já cansada. 

A noite, a moga já nao sabia mais de si. 
O tuixaua aru, entáo, separou as pernas da moc;a, co

me~ou entrando neJa. A rnoga, contam, nao podia chorar por
que a boca dele estava tapando a dela. - Hum!. .. llum!. .. 
Hum!... s<>mente, contam, a moga fazia. Dos olhos dela 
saltaram lágrimas, as lágrimas foram direitas para o céu, 
donde caíram já em chuva fina. 

Aí mesmo entáo, contam, o tuixaua entrou de verdade 
na m<><;a. Somente ao amanhecer, se levantou dela. 
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Sem mais carne, contam, chato de todo, ele estava. 
A mo~a entao levantou-se, disse a ele no meio do seu 

choro: 
- Para que vie.ste bulir com gente do céu~ Ve como 

tu quein1ado amanheceste, por te deitares con1 quem nao 
pisa ~ terra como . tu. Vais desaparecer agora, acabou tua 
gera~ao. Por cabece1ra de igarapé, passarás tua vida ano in
teiro, somente durante esta lua serás gente para espaihar 
plantas de pussanga4 por toda gente. Aturá peneira re1no5 . 

matapi6
, tarubá7 tu hás de ·espalhar també~n. ' ' 

Aquí a rrwga calou-se, pegou um ananás8 verde comeu. 
Depois pulou, aí Inesmo entao, contam, abortou, deÍtou um 
cururu chato. 

Ela disse: 
· - Ve teu sangue c.t1era9 co1no se estragou, agora com 

ele mesmo eu te curarei para tua gente olhar bonito para ti. 
I1nediatamente, ela pegou no cururuzinho, torceu, jun

tou seu sanguc na máo, co1n ele pintou o rosto do tuixaua 
aru por~ao de figuras de cururu. Depois disse : 

- Ve como estás bonito! 
Depois pegou no resto do cururu, enrolou, dele fez urna 

membi1º, amarrou com seu cabelo, depois tocou deste jeito: 
Tifefu! fó! fi! Pipi! pi! 
- Repara! Agora sim, ninguéin será como tu. Sabe 

agora, antes de nos deixarn1os, quem eu sou. Eu sou gente 
do Céu, meu nome é Seucy ! Eu sou Mae das Plantas filha 
d!1> Luda!11 Já sabes quem sou, volta por isso para tua' terra, 
a1 po es contar a quem quiseres que te tiveste. Toma esta 
membi para ti. Quando chegares na tua cidade, toca-a. 1Iás 
de chegar bem por detrás da tua cidade para tocar, verás entao 
como tua gente é devéras alegre para ti! 

No mesmo momento, a vista do n10~0, Seucy desapare
ceu. 

:m1e voltou. Quando chegou no caminho geral, come~ou 
tocando a sua membi. A gente da cidade ficou logo espavo-
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rida por ouvir lontra 12 cantar mesmo atrás da cidade ! Todos 
correram imediatamente para fugir. 

Quando tuixaua deles apareceu na saída do caminho, pu
laram logo todos no rio, porque a seus olhos se pintou que 
ele era avo da lontra. o tuixaua pulou também, atrás da gen
te dele. Quando boiaram todos, eles eram já cururus para fi
carem sendo neste mundo arus-cururus. 

(1) Lenda recolhida por Antonio Brandáo do Amorim na. regiao 
de Sao Gabriel, e publicada em Lendas em Nheengatu e em Portugues 
(in "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 1001 
volume 154, Rio de Janeiro, 1928, págs. 293-295). 

Aru, informa Stradelli (o. c., pág. 380), é uma "casta de pequeno 
sapo, que vive de preferencia nas clareiras do mato e acode numeroso 
logo que se abre um ro<;ado. Onde aru nao aparece, a ro<;a nao medra. 
Aru transforma-se oportunamente em mo<;o bonito, empunha. o remo e 
vai buscar a Máe da Mandioca, que mora nas cabeceiras do rio, para 
que venha visitar as ro<;as e as fa<;a prosperar com o seu benéfico olhar. 
Somente as ro<;as bem plantadas e que agradam a Máe da Mandioca 
prospeT11Ill e tem a chuva oportunamente. Aru foge das que nao sao con
servadas bem limpas, e que sao invadidas das ervas daninhas, e quando 
desee eom a Máe da Mandioca. lhes passa. na. frente sem parar." 

(2) Chefe da tribo. 
(3) Paneiro dos roceiros para carregar mandioca. e frutas. 
( 4) Pussanga, segundo Stradelli (o. e., pág. 624), significa "re

médio, medicina, feiti<;o que serve para livrar do efeito de outro fei
ti<;o." 

(5) Informa Stradelli (o.e., pág. 380) que no rio Negro chamam 
de "remo de aru" "uns velhos remos, ou melhor, uns restos de remos 
que de tempo em tempo se encontram nas margena do rio, e que tem 
o aspecto de objetos longamente enterrados, só ficando ainda as partes 
mais duras. Pelo feitio, tao diferente dos que hoje se usam, dir-se-ia 
pertencerem a alguma antiga tribo hoje extinta. A tradi<;ao os liga a 
lenda de Aro, e seriam os restos do remo de que ele se serve quando 
traz a M§.e da Mandioca. Af irmam que trazem prosperidad e a quem os 
encontra e que basta queimar um pedacinho do remo de Aru, quando 
se queima o ro~ado, para que nunca mais abandone a ro<;a e para el& 
traga sempre a Máe da Mandioca. 

(6) ~ uma armadilha de forma alongada, com uma única a.her· 
tura. afunilada, formada pelas fasquias viradas para dentro, de modo 
a. dar entrada a.o peixe e impedir-lhe a saída. (Cf. Stradelli, o.e., p~. 
518). 
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( 7) ~ "a pá. que serve para remexer a massa de mandioca. en
qua.nto seca no forno, e impedir que se agrume, f eita geralmente em 
forma de um pequeno remo de máo oblongo." (Stradelli, o .e., pág. 667). 

(8) O fruto de uma. planta da família das Bromeliáceas (Ananas 
sativus (Schult.). 

(9) "Que foi e já. nao existe" (Stradelli, pág. 424). 
(10) Planta. 
(11) Seusy é o nome da constela<;áo das Pleiades. ~ também o 

nome da mae do J urupari 
(12) Mamífero carniceiro da familia dos Mustelídeos (Lutra pa

raenris). 

. -
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AS PROEZAS DE MACUNAIMA1 

í\UANDO lVIacunaíina ainda era muito pequeno, passava 
~todas as noites chorando e pedia a mulher de seu ir1náo 
mais velho que o levasse para fora de casa. Lá fora ele que
ria por fórga agarrá-la para se deitar com ela. A mae dele 
fazia n1engao de levá-lo, mas ele nada de deixar. Entao di
zia a nora que carregassei a crianQa para f ora de casa. Esta 
o conduzia a urna pequena distftncia, n1as ele implorava que 
fosse ainda mais adiante. Entao a mulher ia com Macunaíma 
roa.is adiante, para trás do morro. lVIacunaíma ainda era 
n1uito pequeno. l\1:as quando aJi chegava, virava hon1em e 
deitva-se com ela. Assim fazia ele se1npre com a inulher, ser
vindo-se dela todas as vezes cn1 que seu irmáo saía para a 
caga. Mas o irmáo de nada sabia. Em. casa l\1:acunaíma era 
urna crianQa. Fora, virava logo hornero. 

O irmao mais velho apanhava as fibras do carauá2 a fim 
de f azer um la<;o para a anta3

• Disse que tinha encontrado o 
rasto recente de urna anta e queria colocar o lago no cami
nho por onde ia passar o bicho. lVIacunaíma pediu u1n lago 
també1n para ele, n1as o irmao n1ais velho nao quis dar, e 
disse: 

- Para que7 l\1enino nao brinca com lago. É só para 
gente que sabe lidar com essas coisas. 

1.VIas o p equeno era teimoso e queria obter por fórga 
o lago. E tornava a pedir todos os dias. Afinal lhe deu o 
~rm~o n1ais ve1ho um pouco de fibra de curauá, e perguntou 
a mae: 

- Para que esse menino quer lago7 
O irmáo mais velho tinha encontrado o rastro r ecente da 

anta e queria botar ali o lago. Entáo o pequeno falou a mae: 
- A anta nao vai cair no laQo dele! 

' 
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E pos o seu laQo, que fez com as fibras de carauá, em 
um caminho antigo, por onde já nao pass.a.va nenhuma anta. 
O irmao mais velho já tinha ar1nado o seu laQO. 

No outro dia l\1acunaíma disse a 1nae que fósse ver se 
tinha caído alguma anta em seu lago. Lá estava urna. A 
máe voltou e disse que a anta já tinha morrido. Entao o me
nino falo u a ináe que dissesse ªº irmao mais velho para 
tirar a a.nta e cortá-la. Ela precisou dizer isso duas vezes ·por
que o irmáo nao queria acreditar. E falou: 

- Eu sou mais velho e nao há nenhuma anta em meu 
la<;o. Por que razao ha.veria no lago desse menino~ 

l\1acunaíma falo u a sua 1náe : 
- Diga-lhe que leve a mulher dele para que earregue 

a carne. 
. Quando o irmao tinha partido e1n companhia da mu-

lher, a fün de cortar a; ·anta, lVIacunaíma disse a 1náe que 
nao devia ir junto. E quando o irmáo tinha cortado a anta, 
Macunaíma disse a mae para lhe avisar que trouxesse o ani-
1nal inteiro para casa; ele próprio quería distribuir a carne. 
l\1:as o irmao mais velho 'nao lhe quis dar nenhum pedago d~ 
carne, pois era muito crianga. Entáo levou toda a carne para 
casa e · deu os intestinos da anta. para o menino. Este ficou 
inuito zangado. 

O irmáo mais velho percebeu que lVIacunaíma andava fa
zendo das suas com a mulher dele. Saiu a cagar, mas voltou 
do meio do caminho a fim de espreitar o menino. Esperou 
junto ao lugar para onde a mulher tinha o hábito de ir sem
prei com Macunaíma. Entao ela chegou com o 1nenino ao 
colo. Quando estavam atrás do 1norro, ela pos a crianga no 
chao. Entáo Macunaíma virou homem. E crescia até náo 
poder mais. (O menino era muito gordo) . Pegou a mulher 
e deitou-se com ela. O irmao viu tudo. Agarrou um peda<io 
de madre.ira e deu urna sova bem dada em Maeunaíma. - Mas lVIacunaíma come<lOU a ficar farto dessa vida. E disse 
a mae: "Man1ae, quem levará a casa ao cume da montanha 
alta7" 

E disse ainda : 
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- Fecha os olhos ! Dize esta frase - "Quem leva a 
casa ao cume da montanha1" 

Quando a mae fecho u os olhos, Macunaíma disse : 
- Fica ainda mais um pouquinho de olhos fechados. 
Entao ele levou a casa e todas as plantas, bananeiras e 

outras, para o cume da montanha. Depois disse : - Abre os 
olhos! 

Quando ela abriu os olhos, já 1estava tudo no alto da 
montanha. 

Entao ela jogou lá em baixo urna cas.ca de banana com 
um pedacinho de fruta, porque o irmao de Macunaíma e 
sua família nao tinham de que comer - o pequeno carregara 
tudo. Macunaíma pe.rguntou: 

- Por que isso? 
- Seu irma.o- está com fome, responden ela. 
Entao o menino disse: - Faz para eles a bebida ca

xiri•. 

Durante o dia a mae deu alguns nós em urna corda de 
fibras de miriti5

, a fim de preparar o caxiri, e jogou a corda 
para o filho, lá em bailo. 

Aí o menino falou a mae: 
- Diz, mamáe, quem levará a casa, de novo, para baixo. 

Fecha os olhos e diz essas palavras: "Quem leva a casa de 
novo para baixo?" 

Assim fez ela. En tao o menino disse : 
- Deixa os olhos fechados, ainda um pouquinho. -

E pos a casa de novo, lá iem baixo, em um lugar diferente, 
perto da residencia de seu irmao. Trouxe entáo o irmáo com 
sua família . a sua casa, no cume da montanha. Mas o irmáo 
estava muito magro. Dan~aram e o irmao ficou bebedo e 
caíu. Macunaíma riu-se, pois ele estava muito magro e to
dos os seus ossos a.pareciam, mesmo os do traseiro. Entáo o 
irmáo comeu muito e ficou de novo gordo. 

Certo dia o irmáo ia com os outros irmáos a ca~ar e 
deilou sua esposa em casa com o menino e a máe. A máe 
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foi ver as planta~oes e ~facunaíma ficou só em caca com a 
mulher. Transformou-se em urna pulga de areia para faz0-
la rir. A princípio ela nao se riu. Entáo ele se transformou 
em uro homem, com . o corpo coberto de feridas, para faz0-
la rir. Pois o que ele queria era abrandá-la mais um pouco. 
Aí a mulher come~ou a' rir. ~facunaíma caíu em cima dela e 
deitaram-se os dois. O irmáo mais velhos soube de tudo, mas 
fez de conta que nao sabia. Pois só pensava na fome . que 
tinha tido e além disso nao podia passar sem seu irmáozinho. 
Por isso mesmo resolveu nao brigar nunca mais com ele. En-· 
tao morreu a máe deles no lugar chamado "Pai da Tocandira"6 

ou Murazapombo. A casa da mae chama-se Araliamaitepe. ~ . 
urna montanha. 

(1) Esta Ienda foi recolhida por Theodor Koch-Grünberg entre os 
'raulipangs, e figura em seu Vom Roraima zum Orinoco ( edic;áo Strecker 
und Schroder, Stuttgart, 1924'} . A presente tradu<;lo é de Sérgio Buar· 
que de Holanda e f oi publicada no número de setembro de 1935 da 
revista "Espelho". 

Os Taulipangs pertencem a f amília lingüística Caraiba. 
(2) Planta da família das Bromeliáceas (Neoglasiovia variegata 

(Ar. da Cam.) Mez.), cujas fibras substituem as do canhamo, da 
juta e do linho. 

( 3) ~ um proboscídeo paquiderme da América do Sul ( Tapirm 
americanus Briss.). 

( 4) "Bebida fermentada de qualquer espécie de fécula, mas, de . 
preferencia, de farinha de mandioca, cozida antes em beiju e desman· 
chada em água fria' (Stradelli: Vocabulário da língua-geral portugues· 
nheengat1i e nheengatu-portugués, in "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro, 1929, pág. 
407). 

(5) Planta ~a família das Palmáceas (Mauritia flexuosa L. F.). 
(6) "Refere-se a urna grossa e comprida formiga preta, armada 

de espora.o, como o das vespas, cuja ferroada muito dolorosa", segundo 
Stradelli (o.e., págs. 678-679)", chega a produzir febre. Cryptocerus 
atratus." 

• 
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A NTIGAl\IENTE Kawahiwa2 seca"ª. a comida.ªº sol. .Nao ' 
havia fogo. O chef·e dos Kawaluwas, Bah1ra'\ fo1 ao 

mato, fa,zer urna experiencia4
• 

Cobriu-se de cupim e deitou-se, fingindo que esta.va mor
to. Veio a mosca varejeira,5 viu aquele morto e foi avisar 
o Urubu. O Urubu era dono do fogo, e o trazia sempre con
sigo, debaixo das asas, dizem. O Urubu desceu do céu, entáo, 
acompanhado de out ros urubus, da mulher .e dos filhos. O 
Urubu era gente :· tinha máos. Preparou o moquém6 e pos 
debaixo dele o f ogo, inandando que os f ilhos vigiassem. Os 
filhos viram que o morto es.tava bolindo. Disscram ao Urubu. 
O Urubu nao acreditou nos filhos; disse-lhe que fossem ma
tando as varejeiras com as :flechinhas, que haviam trazido1

• 

Quando o fogo, debaixo do moquém, estava bem aceso, Bahira 
se levantou, de repente, e o roubou, fugindo. O Urubu saíu 
a perseguí-Jo, com a sua gente. Bahira esconden-se no oco 
de um pau. O 1Jrubu e sua gente entraram no üco do pau, 
atrás de Bahira. Bahira saíu do outro lado e atravessou um 
tabocal cerrado. O Urubu nao o pode aco1npanhar. Bahira 
chegou a marge1n do rio largo, Jargo. A gente dele, os Ka
'vahiwas, esta.va na margem de lá. E era muita gente, muita. 
Bahira pensou co1no lhe leva.ria o fogo roubado ao Urubu. 

Cha1nou a cobra-surradeira. Pos-lhe o fogo na costa e 
mandou-a levá-lo para a sua gente. Como a surradeira corre 
muito, logo saíu a toda. No ineio do rio, porém, a cobra 
rnorreu queimada. Bahira., com tun cambito8

, puxou o fogo 
para si. E o pos noutras cobras. As cobras íam até o meio do 
rio, mas nao resistiam ao calor do fogo: morriam. Bahira pu
xou o fogo, pegou o camarao e pos-lhe fogo na costa. O ca
marao .foi até ªº n1eio do rio, mas nao resistiu ao calor do 
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fogo, morrendo queimado, todo vermelho. Bahira puxou o . 
fogo para si, de novo. Pegou o caranguejo e pos-lhe fogo 
a costa. O caranguejo foi até ao meio do rio, mas morreu, 
ficando vermelho como o camarao, que se queimara. Bahira 
puxou o fogo e o pos na costa da saracura9 • A saracura, que 
anda muito, foi até ao meio do rio, n1as morrou queimada. 
E ntáo Bahira pegou o Cururu1º. O sapo foi aos pulos até 
perto dos Kawahhvas, a espera noutra marge1n do rio. O.orno 
já ia Jneio morto, de cansado, os Kaw·ahiwas o puxaram para 
torra com 1un cambito e urna vara. B lcvaram o f ogo para a . 
maloca. 

Bahira, do outro lado, pensou como deveria atravessar 
Q rio largo. l\1as Bahira era um grande pajé; fez o rio es., 
treitar-se, deu un1 pulo por . sobre as águas e f oi a procura 
de sua gente. 

Desde aquel e dia os l{a1vahiwas tiveram f ogo e pude
ram assar peixes e ca<,tar 'ño moquém. E o Cururu virou pajé. 

(1 ) Lcnda recolhida por Nunes Pcreira da boca do índio I nambú· 
Te, entre os Parintintins nos domínios de Souza Lobo, entre T res Casas 
e Bamburral, em fins de 1937 e princípios de 1938. Foi publicada pelo 
mesmo etnólogo cm seu livro Bahira e suas experiencias, (Biblioteca do 
Instituto de Etnología e Sociología· do Amazonas, vol. I , ~fanaus, 1944, 
págs. 59·60). 

Os J;>arintintins pertencem a família lingüística Tupi. 
(2) ~ste é o nome que os Parintintins dáo a sua própria tribo: 

Kawahiwa ou ainda Kawahib. Segundo Curt N imuendaju (Os indios 
.Parintintvn do Rio ]{adeira), nao tem este nome a significa~ao de 
"Homens da :Mata", como Martius explica (C. ~f. II, 5), mas é com
posto de KAB, KA'\V A = vespa ahib ( = a~) e designa urnn, pequena 
quantidade de véspas sociais, de c6r avermelhada e rouito irritáveis que 
também entre os moradores do Baixo Amazonas é conhecida por "cauahib". 

( 3) Sobre Bahira, assim cscreve Nuncs Pereira (o. c.) . 
"Encontramos na mitología Kawahiwa·P arintintin um deus criador e 
civilizador - Bahira -, tal como encontraram entre outras tribos do 
Brasil, Munhan, Nhandejara, Jurupary e Macunaíma, - aquéle entre 
os Tupinambás, éste entre os Apapocuva-guaraní, o penúltimo entre os 
Uaps e o último entre os Arekunas, e os 'Iaulipangs. 

"Sen ·indo-se do terror cósmico e do terror divino, da ac:ao fís ica e 
da a<}ao sobrenatural, para os beneficiar e os castigar corno bem o en· 
tendessem, possivelmente, esses deuses exerciam sobre a indiada um 
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dominio mais amplo. Bahira, entretanto, os superava. pela. posse de 
uma estranha for~a: - o humor. Bahira. humaniza-se até essa atitude 
psicológica, inquietante mas fascinadora, de um deus que sabe rir e 
sabe sorrir ..• 

"Os outros deuses da mitología tupi-guara.ni agem sobre a indiada, 
como os de Atenas e Roma, de cabeleira assanhada, olhos desorbitados e 
algumas flechas nas maos brutais. Bahira, ao invés, ludibria. . . e ri 8. 
custa da vitima. E, mesmo quando castiga o Filho Pregui~oso, esse 
deus criador e civilizador utiliza urna série de surpresas, de logros, de 
farsas. 

"~le é implacável, sem dúvida, com os falsos pajés e oe falsos her6is; 
vence-os, contudo, por uma aplica!;áO discreta. do ridfoulo ou por um 
requinte original de perversidade. 

"Revendo a mitología indígena que, lamentavelmente, Hartt nlo 
teve tempo de organizar em uma obra monumental, surpreendeu-nos ni.o 
encontrarmos Bahira na fabul~ao d~ certos mitOfll, lendas, hist6ria8 e 
tradi~óes. N enhuma noticia há dele na imensa bibliografía que con· 
sultamos, a parte a referencia do Anónimo que, na Mem6ria. da nova 
n,avega<;ao do Río Arinos até a Yila de Santarém, Estado <lo Grao Pard 
(MS oferecido pelo s6cio, o Exmo. Sr. Brigadeiro J. J. Machado de 
Oliveira. "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", Río, 
XIX, pág. 102), "o chama.va Bairy". 

"Nada se sabe das suas rela~oes com outras tribos do Brasil. Sua 
a~o, entretanto, é notável, pela originalidade e, algumas vezes, pela 
coincidencia com a de outros deuses, pajés e her6is, o que nos leva a 
pensar nas "idéias elementares" da teoría de Bastian. 

"Bahira, por exemplo, conquista o Fogo para os Kawahiwa-Parin
tintins; ensina-lhes, também, numa das suas "experiencias", a pesca 
com o ahangáb deste ou daquele peixe, que, é sabido, tada.s as tribos 
túpicas - descritas por Gabriel Soares e Jean de Lery, ou estudadas, 
posteriormente, por indianólogos modernos - utilizavam largamente." 

( 4) "A experiencia", escreve N unes Pereira (o. c., pág. 25), "de
nominada em Kawahiwa-Parintintin onimbó-¿, corresponde, em geral, 
a um ato que se leva a efeito, quase com displicencia, dando-se, porém, 
a entender a outrem que já se lhe conhece os resultados. Inspira-a um 
cérebro sereno, mas executa-a um espírito astuto, buli<;oso e bem hu
morado. 

"Nessa experiencia há sempre um elemento psicológico admirá.vel 
- a lii;áo a ser aproveitada pela tribo, na vida material, na vida espi
tual e na vida moral. N essa experiencia, também, o próprio Bahira bus· 
ca li~oes e favores em seu proveito, dos seus parentes, dos seus amigos, 
do seu povo, enfim. 

"Com tal significa<;áo, é singular, vimos encontrar "experiencia" 
no linguajar de urna boa parte da caboclada da Amazonia". 

( 5) Designativo de runa mosca também chamada va.reja ( Cochlio· 
myw macellaria). 
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( 6) ~ uma espécie de grelha de varas para assar ou defumar car· 
ne ou pei.xe. 

,. (7) É sabido que, entre os indios, os meninos de tres anos já 
tem um pequeno arco com flexas, e que coro estes pequenos instrumen
tos ca~am e se comportam como gente grande. Isso explica essa passa
gem. 

(8) Vara que tem a ponta em forma de gancho, muito usada 
entre esses indios. 

(9) Designa~áo geral de vários frangos-d'água da familia. dos 
Ralídeos, que habitam pantanos, lagoas e rios. 

(10) Nome comum as espécies de batráquios grandes terrestres. 
O s~po está ~uito ligado, nas tribos Q.a grande família lin~ística dos 
Tupis,~ aos mito~ do roubo d? f ogo, ªIn: alguns dos qua is aparece como 
o lad~ao. É mu1to co!11preen~1vel esta hga~áo, uma vez que é sabida a 
capac1dade que tem este anrmal de engolir cousas a.rdentes talvez por 
as tomar por pirilampos. ' 

. ' 
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COMO BAHIRA OBTINHA FLECHAS1 

B AHIRA nao tinha flechas. Arranjou, por isso, casca de 
pau, teceu esteiras e preparou um ahangáb2 de cobra

grande. l\ieteu-se nessa pele e foi por dentro dágua até o porto 
da maloca da outra tribo. As mulheres, que estavam no por
to, viram a cobra grande e gritaram pelos homens. ~stes 
vieram. Trouxeram muitas flechas. E flecharam a cobra 
grande. Quando aquela pele estava toda coberta de flechas 
e os homens nao tinham senáo arcos, Bahira mergulhou de 
novo e voltou pára casa. Saíu de dentro da pele da cobra
grande e tirou todas as flechas, pondo-as a secar, ao sol. 
Um companheiro dele viu as flechas secando e perguntou onde 
as havia encontrado. 

Bahira nao lhe quis dizer como as conseguira. O com
panheiro insistiu. Bahira disse-lhe que era perigoso. O com
panheiro prometeu que nao diria nada a ninguém. 

Bahira disse-lhe que fizesse urna pele de cobra-grande 
com casca de pau e esteiras e fosse até ao porto da outra 
tribo. O companheiro fez. Meteu-se naquela pele e foi. As 
mulheres, vendo aquela cobra, gritaram pelos homens. ~stes 
correram trazendo arcos e flechas. Eram muitos. Flecharam 
a cobra, dizendo: "Aquela escapou, mas esta nao." Urna fle
cha acertou na cabe<;a do companheiro de Bahira, matando-o. 
Entáo os flechadores puxaram a cobra, abriram-lhe o hucho 
e acharara nele o companheiro de Baliira. Cortaram-lhe todo 
o corpo em peda<_;os e arranjaram o fogo no moquém8 para 
os assar. 

Bahira, vendo que o companheiro nao voltava, foi, por 
terra, até a maloca da outra tribo. Pediu que o deixasesm 
aproximar-se. Deixaram. Bahira perguntou-lhes: "Que é que 
voces estao moqueando~" Responderam: "Cobra-grande. Outro 

OOMO BAHJRJ. OBTINHA 'J'LEOHA.8 1'1'.9 

dia veio outra. Flechamos, flechamos, porém ela fugiu. Ago
ra vamos moquear a carne dela." Bahira pediu-lhes os mio
los, o fígado, o cora~ao e uns pedacinhos dos ossos da ca
be<;a. ~les lhe deram o que pedira. Bahira fez um uru-i' 
pos t:ido nele ,e voltou_ para .casa. Ali soprou sobre o cora<;áo; 
os n:_1olos, o figado e os oss1nhos da cabe<_;a do companheiro. 
Aqueles pedagos de carne e ossinhos come,..aram a gemer 

·1 ., ·r E . -:s m. u1. u1.. ~ , em seg.u1da, da cintura para .cima, come<;ou 
a aparecer o co~panhe1ro de Bahira. Mas, nem queria andar, 
nem falar. Ba~1ra aborreceu-se e. jogou ora os pedagos de 
carne e os oss1nhos do companhe1ro, que se transformaram 
em pássaros, mutuns5

, jacamins6, cutias7 e veados. 

,, (~) Nunes Perei!a recolheu esta lenda entre os Parintintins, nos 
donunio~ ,d? Souza Lobo, entre Tres Casas e Bamburral, em fins de 
}937 e m1c10~ de 1938, da boca do índio Inambú-Te. Publicou-a em seu 
trab~lho Bah~ra ~ s1tas expe-riencias (Biblioteca do Instituto de Etno
graf1a e S~c1~lo~a do Amazonas, vot I, Manáus, 1944, págs. 43-44). 

C?s Panntmti~, que dáo a sua própria tribo o nome de Kawahib 
ou, a1nda, Kawah1wa, pertencem a familia lingüística Tupi. 
. (2) :A-!1ota Nunes Pereira (o.e., pág. 125): "alma, imagein 

f1guAra, fe1~ao, espect;o. D? tupi-guarani : anang, significando ang alm~ 
e na correr. Os J esuitas v1am em .anang o Diabo." 

(3) .uma espécie de grelha de varas para assar ou defumar car-
ne ou peixe. 

( 4) "Cesto pequeno" (Nunes Pereira: oc.e., pág. 127). 
( 5) N ome de várias espécies de galináceos do genero Crax. 
( 6) Psophia crepitans e espécies afins. Stradelli ( Vocabulário 

da ling":"°'-geral. P?rfugues-nheeng'!tu e nheengatu-portugues, m ''Revista 
do InstI~uto H1stonco e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio 
de .Jane~ro, 1929, págs. 446-447) anota tres espécies deste belo pássaro: 
o Jacamrm de costas brancas, o jacamim de costas verde-escuras quase 
pretas, e o jacamim de costas cinzentas. ' 

( 7) Trata-se do pequen o mamífero da ordem dos roedores, da 
família dos Cavídeos (Dasyprocta aguti, Lin.) 
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ANTIGilIENTE, contam, Uaiú2 que foi companheiro de 
Jurupari, subiu o Cuduiari, juntando a gente que en

contrava ao longo do caminho. 
Oom esta gente fundou urna povoaºªº na serra do Japó, 

de lá foi ensinando a lei de Jurupari a gente das outras po
voa<;oes. 

Os guerreiros de Uaiú procuravan1 em todos os lugares 
gente que nao quisesse observar a lei de Jurupari para bri
gar con1 ela. 

Toda a gente aceitava logo as leis de Jurupari, os guer
reiros só tinham que guardar suas flechas. 

Entre a gente da serra. do Japó havia, dizem, urna mu
lher-homem, cujo nome era Acutipuruª. 

Acutipuru paria crianºas femeas, bonitas como as es
trelas do céu, quando emprenhava as mulheres, as mulheres 
pariam crianºas machos bonitos como o Sol. 

Um dia, contam, Uaiú se quis enfaceirar com Erem, fi
lha de Acutipuru, filha do próprio Uaiú. 

Erem nao quis fa.zer o desejo de seu pai, fugiu, nin
guén1 soube para onde. 

Uaiú ficou zangado, chamou os guerreiros, ma.ndou pro
curassem Erem, dizendo : 

- Vos dou urna lua para trazer Erem viva. 
Erem tinha fugido rio acima. Quando chegou nas cabe

ceiras do Cuduiari, ouviu, ao longe, urna flauta e logo ficou 
de corªºªº alegre. 

Durante todo o dia foi direito pelo som da flauta, quan
do c.hega já perto, ouviu barulho de gente, como brigando. 

E R E Jl. 181 . 

Erem pensou logo que aí estivessem seus inimigos, es
condeu-se dentro dágua até bem no peito. Aí ficou toda a 
noite espiando. 

Quando o dia vinha enf aceirando-se pelas raízes do céu 
ela saíu sobre a terra para procurar um buraco entre a~ 
pedras e nele ocultar-se. 

Um mo~o, que estava do outro lado na margem do rio, 
viu quando Erem se ocultava. · 

O moºo nadou, atravessou o rio, quando chegou onde 
esta va Erem, perguntou deste modo: 

- Moºa bonita, és tu a 1náe <leste rio de onde sais, ou 
tu és gente como eu sou1 

Erem, dizem, respondeu : 
- Eu sou verdadeira gente como tu, fugi dos meus 

inimigos, que estao vindo atrás de mim. . ~ 
- Quais sao, diz, os teus inimigos1 
- A gente de meu pai, o qual me quer por sua amásia. 

• 
- Aonde estáo os teus inimigos? 
- Estao vindo pelo ca1ninho da serra do J apó. 
Entao o moºº' contam, perguntou : Tu queres casar co

migo~ 

Erem respondeu: - Somente daqui a pouco eu te da
rei sim - Antes me dize de onde chegas, para que. estás 
passando por estas bandas. 

O moºo entao falou: - O meu nome é - Cancelri4 - eu· 
sou chefe de gente valente. Com a minha gente tenho trans
posto um rio, maior do que o céu. Eu mes1no vou a procurar 
inimigos para brigar. Eu também sou um valentao. Agora 
que sabes bem que gente eu sou, queres casar comigo~ 

- Está bom, eu que.ro. 
- Como queres seja1 
- Para ficarmos juntos por todo o tempo, co1no o Sol 

bem quer. 
- Somente~ Nao 1ne pedes de eu nao ficar zangado con

tra teu pai e a gente dele~ 
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- Nao. Eu te pego para nos fugir logo de cá, senao 
queremos morrer todos na ponta das flechas dos guerreiros 
de meu pai. 

O mogo, con taro, riu-se, depois disse: - Pensas, tal vez, 
que a minha gente, do outro lado do rio grande, que nao 
fugiu perante os raios do céu, fuja agora diante dos mora
dores desta terra1 Náo esperas que eu queira mostrar as 
costas ao inim.igo sümente porque tu dizes que é valente. 
Eu nao quero que tu tenhas medo. Agora eu nao quero casar 
contigo senáo depois de ter provado a valentía da gente de 
teu pai. Eu quero o teu coragáo ser alegre, eu quero que tu 
possas dizer logo: - "Eu na verdade sou mulher de gente 
valente. Meu marido nao é a mae do medo." Vamos agora 
entre a minha gente. Amanhá antes do sol alumiar a terra, 
quero ir procurar a gente de teu pai para provar a sua va
lentia. 

Cancelri falou deste modo, depois com Erem passou 
outra vez o rio, voltou no meio da sua gente. 

Os guerreiros de Uaiú chegando a margem do Cuduiari 
pediram ao paié para sondar aonde estava Erem. 

O paié cheirou o carajuru5, fumou o tavari6, assoprou 
para fazer fugir os Maiuas7

, depois exclamou: 

- Aí está Erem! Vejo Erein na eabeceira deste rio, 
no meio de outra gente. Diante dos meus olhos danga desta 
gente a valentía. Se queremos morrer pelas suas flechas, 
vamos lá. Eu antes de cair matarei Erem. 

Todos disseram: - O guerreiro da serra do Japó ainda 
nao fugiu diante do inimigo. Os cabelos dos nossos inimigos 
está.o pendurados nos nossos moquéns, para mostrar a todos 
quantos inimigos as nossas flechas 1nataram. Morram todos, 
e tire-se Erem desta gente, para que náo venha a ser mulher 
de estrangeiro. Esta é a nossa leí, esta é a nossa vontade. 

O pajé entáo dii:;se: - Vamos já. 

O sol já esta.va para esconder-se, quando as duas bandas 
inim.igas se encontraram. 
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Cancelri virou-se para Erem, dizendo : - Eis os guer
reiros do teu pai, vou saber bem agora quem é mais va
lente. 

Logo arremeteu ~ontra os inimigos com os seus guer
reiros. Come~ou a peleja. 

O pajé arrodeou pelas costas dos combatentes, nao quis 
esperar para ver quem era o mais valente, foi direito a 
Erem, quando foi perto flechou; a sua flecha apanhou Erem 
na cabe~a. Erem morreu logo. 

Cancelri estava diante dela, virava-se a cada instante 
para ver Erem, viu logo a sua niorte e gritou para os seus 
guerreiros : 

- Vamos acabar já com esta· gente má. Nao sabem 
combater como homens. Sujam as suas flechas no sangue 
de mulher. 

· Cancelri, depois de dizer, pegou no corpo morto de 
Erem, para sair com ele da peleja. Náo tinha ainda ido longe 
que o pajé, que vigiava, flechou para ele. 

A flechou pegou Cancelri na cabega. Cancelri morreu . 
logo. 

Entáo o pajé carregou Erem, para levá-la longe do cam
po de batalha. 

Quando longe deixou cair o corpo de Erem no chao, aí 
mesmo, oontam, o seu corpo virou logo um pequeno lago. 

Quando o Sol voltava o outro dia pelas raízes do céu 
os guerreiros de Uaiú tinham morrido todos. 

Paedana, chef e dos guerreiros de Cancelri, perguntou: 
- Aonde está o nosso tuixaua Cancelri~ 

Os guerreiros responderam : - l\'.Iorreu. 
Paedana perguntou: - Aonde estará Erem1 
Os guerreiros responderam: - "Quem sabe! Voltou, tal

vez, para a sua terra. 
Entao Paedana disse: - O nosso tuituiaua8 morreu. 

Ele era temido pela gente deste e do outro lado. O seu nome 
era famoso na terra e no céu. Ninguém agora pode desean-
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sar se antes nao for toda morta esta gente ruim. Hoje mes
mo nós subiremos a serra do J apó para acabar com o resto 
da gente. 

Os guerreiros disseram: 
- Está bem. 
Quando as Pleiades estavam para mostrar-se no céu, 

Paedana chegava na serra do Japó. 
Somente um casal de velhos escapou pelo caminho do 

cora~áo da serra, saíu na margem do rio Cubiu. 
Depois de ter morrido toda a gente da serra do Japó, 

Paedana mandou os seus guerreiros procurar· mulheres para 
casar nas outras povoa~oes. 

Paedana, dizem, porque achou boa a serra do J apó, aí 
ficou, náo quis voltar com a sua gente na sua terra. 

( 1) Lenda publicada por Ermano Stradelli ( Vocabulário da lm
gua-geral portugues-nheengatu e nheengatu-portugues, in ''Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Río 
de Janeiro, 1929, págs. 762-7t>8), que informa tratar-se de urna "lenda 
cubeua''· Anota Herbert Baldus ( Lendas dos tndios do Brasil, Livra
ria Brasiliense Editora, Sao Paulo, 1946, pág. 96): "Os vocabulários 
eubeua (aliás cobeua) publicados por A. R. Wallace, Stradelli e Koch
Grünberg mostram esta língua como membro da família Tucano (tam
bém chamada Betoya). O último autor, na sua obra Zwei Jahre unter 
den I ndianern, estudou etnografieamente es tes índios dos rios Cuduiari 
e Caiari-Uaupes, da bacía do alto río Negro. O General Boanerges Lo
pes de Sousa (Exploragoes geográficas da regiao do alto rio Negro, 
IX Congresso Brasileiro de Geografía, Anais, vol. V, Río de Janeiro, 
1944) dá notícias mais recentes deles, observando que "ainda escapam 
a ac;ao absorvente da conquista clerical, conservando as suas tradigóes, 
as suas festas pagas" (pág. 132). E acrescenta: "Sempre foram con· 
siderados, desde os tempos remotos, na<;ao f orte que sub jugara outras 
tribos" (pág. 136)". 

( 2) Segundo Stradelli (o. c., pág. 7 68), U aiú é uma pala. vra. 
Cubéua que significa Virá paié. O mesmo autor (ibídem, págs. 702-703) 
a.firma que este termo designa a ave cognominada alma de gato (Piatya 
macrura). 

( 3) Denominagao amazónica do caxinguele ou serelepe, casta dos 
Sciurus. :E}ste roedor, afirma Stradelli (o. c., pág. 362), "tem toda a. 
admira<;áo do indígena, porque, segundo afirmam, é um dos poucos 
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animais que sabem deseer das árvores mais altas de cabec;a para baixo . . 
Aeresee que, para muitos, é sob a forma de acutipuru que a alma da gen
te sobe ao céu, logo que o corpo acaba de apodrecer". 

(4) "Palavra baniva ( f) - O triste, o pesaroso" (Stradelli (ibi-
dem, pág. 768). . 

(5) Esereve Stradelli (o.e., pág. 398): "Bignonia chica. Cipó 
de raízes bulbosas· e de cujas fólhas se extrai uma matéria corante 
usada pelos indigenas do Rio Japurá, Uaupés e alto Rio Negro e seus 
afluentes para se pintarem nos dias de suas festas." Esta matéria co
rante, esclarece (ibídem, pág. 398), "é obtida pela macera<;ao das fo
lhas em vasilhas apropriada.s e repetidas lavagens, ficando depositada 
no fundo eomo um pó impalpável. Seco ao sol ... os pajés usam do ea- · 
rajuru, especialmente soprado por eles, em muitas das suas cerimonias 
e pajelan<;as. Quem f or pintado de carajuru assoprado, ou como tam
bém o chamam de carajuru da lua, nao tem medo de nada". 

(6) "A entrecasca de uma espécie ·de Curataria que serve para 
mortalha para cigarro, muito usada em todo o interior do Amazonas" 
(mesmo autor: o. c., pág. 669). 

. (7) Ensina Stradelli (o.e., pág. 519): "Contrac;ao de Maa ayua. 
O ser misterioso de onde pro:vém todo o mal. É a Mayua que pode es
tragar a crian<;a que está para chegar a puberdade, e basta a sua vista 
para a inutilizar para todo o sempre, de· onde o resguardo, o j ejum e as 
cerimonias diversas, a que sao sujeitos moc;os e mo~as na mor parte 
das tribos indígenas. Segundo a leuda do J urupari, as Mayuas nasce~ 
ram das cinzas de Uairi (tamanduá), o velho que nao soube guardar 
o segredo." 

Esclarece Baldus (o.e., pág. 98): "Introduzir no nariz determi
nadas matérias, geralmente narcóticas, fumar e soprar sao práticas do 
pajé, divulgadas entre muitas tribos sul-americanas". 

. (8) Chefe da tribo, especialmente na ocasiao das guerras, quan
do aumentava o seu poder (Cf. Artur Ramos: Introdu9áo a Á.ntropo
logia Brasileira, 19 vol., Livraria Editora da Casa do Estudante do Bra
sil, Rio de J aneiro, 1943, pág. 134, e Stradelli: o. c., págs. 683-684). 
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·u M dia, tendo os índios ido ~ pesca, pegaram mu_itos 
peixes e fizeram urna f ogue1ra. Colocaram os peI.Xes 

sobre as brasas dentro da cinza, para assá-los. Enquanto 
isso, foram a outra pesca no rio vizinho. 

Entáo Meri e seu irmáo menor Ari chegaram improvi~ 
mente ao fogo, urinaram nele e fugiram sem ser observados. 
O fogo apagou-se. O sapo que naquele tempo era como ge~te, 
viu o que Meri e Ari fizeram, e indo procurar na fogue1ra 
achou ainda uma brasinha e guardou-a na boca. 

Voltando os índios e vendo o fogo apagado, zangaram-se, 
dizendo: 

- Alguém apagou o nosso fogo. Procuremos o malvado, 
vamos matá-lo. 

Entáo puseram-se a procurar por tOda parte e a cada 
animal que encontravam, perguntavam: 

- Fóste tu que nos apagaste o fogo1 Foste tu que tal 
nos fizestef 

Todos respondiam: 
- Eu nao, eu nao. 
Viram entao o sapinho e perguntaram-lhe : 
- Foste tu que nos apagaste o fogo? Vem cá, vamos 

matar-te. 
O sapo respondeu: 
- Nao me matem, mas ponham o pé s3bre a minha ca

be<;a. 
Ent áo puseram o pé s3bre ele, que abrindo a büca, 

soltou uma brasa. Os índios disseram: 
- Foi certam.ente ele que nos apagou o fogo; matemo-lo! 
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O sapinho respondeu: 
- Nao, eu nao, eu nao, eu náo apaguei o vosso fogo, 

mas Meri e seu irmáo menor Ari; vendo isso procurei urna 
brasa que conservei na büca para vo-la entregar acesa. 

Os índios entáo dis.seram: 
- Nao o mataremos, porque até guardou o nosso fogo 

para que se nao apagasse. 
E nao o mataram, mas determinaram liquidar com Meri 

e Ari que lhe tinham apagado o fogo. 
Entáo fizeram o seguinte: 
Foram e reuniram todas as aves e todos os animais; e 

chamaram a ema 2, a seriema 3, a perdiz' e o u tras a ves velo
zes. Arinaram-lhe em ma~o as penas da cabe~a e, em ·cada 
molho, prenderam um ti<1ao aceso. Depois os fizeram correr 
em duas fileiras convergentes, procurando eercar tudo em 
volta da regiáo ocupada pdr Meri e Ari, para que morressem 
os dois irmaos que lhes tinham apagado o fogo. 

As aves correndo acenderam a erva seca, desenhando 
urna grande circunferencia tal, que Meri e Ari, nao sabendo 
mais por onde fugir, porque cercados pelo fogo, subiram em 
duas árvores. Meri subiu no tara i, grande árvore de ma
deira fo rte. E Ari num kwogo i, árvore baixa e de madeira 
fraca. 

As chamas avan~aram rapidamente e chegadas ªº kwogo, 
queimaram o tronco, que tombou no fogo, e.a.indo com ele 
também Ari, que ficou queimado, nao restando do pobre 
senáo ossos carbonizados. 

As chamas também cercaram o tronco do tara i, s.óbre 
o qual se achava Meri, mas como o lenho da árvore era mui
to forte, nao o queimaram. de modo a derrubá-lo, e continua
ram pelo bosque até se apagarem. 

Extinto o fogo, Meri desceu em terra e caminhou sozi
nho sem o irmáo Ari, que fora queimado. 

Desejando muito ver o irmao, f oi em sua procura, se 
bem o soubesse morto. -.:.. Chegando ao lugar onde morrera, 
viu s0mente os ossos queimados do irmio. Olhou-os muda- · 
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mente, reuniu-os em monte sobre a mesma cinza e foi-se no
vamente. 

Voltou depois de pouco tempo, e nao achando os ossos, 
disse: 

- U! kae ba ro ino gi u? 
Oh! onde (está) aquéle que féz assim a éle? 
Depois de ter dado novo olhar as cinzas, partiu de novo 

e ouviu urna voz muito longe; para ela encaminhou-se apres
sadamente. 

Quando estava perto, ouviu outra vez a que dizia: 
A u, au, ire ike ari kori ko; ire ike1 ari kori ko - que 

quer dizer: eu comí a lua queimada. O sol en tao chegou perto 
para ver quem falava e viu que era um ókwa, lobinho5

• O sol 
lhe perguntou: lwaguedo, iwaguedo ino ba akagore? "M~u 
neto meu neto que dizes?" - Inagoka! Inagore au, au ire 
ike ~uxea kori 'ko, · ainore inagore. "Eu nao falei. Disse que 
comi o caranguejo queimado, assim falei". O sol nao per
guntou mais, porque já tinha bem entendido as palavras do 
ókwa. Entáo o sol lhe propos fazer urna corrida com ele. 
Mas lhe disse: para correr bem precisa de urna boa cinta. 
Queres esta corda para. tua cinta? 

O ókwa respondeu: 
- Sim. 
Entáo Meri tirou-a da cintura, dizendo que a an1arrasse 

ao ventre. Assim fez o ókwa. Tendo-a amarrado fracan1ente, 
M eri lhe disse: 

- Amarra-a com mais for<;;a, senao perde-la-ás. 
Entao o ókwa amarrou-a bem e logo se lhe inchou a bar

riga de modo extraordinário. Entáo M eri disse : 
- Agora te pego: foge que eu corro atrás. 
O ókwa come~ou a correr, mas logo se cansou, dando aso 

a Meri para pisar-lhe os calcanhares diversas. vezes. 
Finalmente o ókawa tropec;ou, caiu por terra, e pelo 

golpe recebido rebentou e morreu. 
M eri olhou dentro dos intestinos de ókwa para ver se 

encontrava os ossos do irmáo, mas só achou poucos fragmen-
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tos. Recolheu-os cuidadosamente, e querendo chamar a vi.da 
seu irmao, pegou um pau grosso, dois menores e dois ainda 
menores e colocou-os no chao; o primeiro como se fosse tron
co do corpo de seu .irmáo e os outros par e par, como per
nas e brac;os. Por cabega colocou um ninho de térmitas dos 
pequenos, pretos, feítos como cabega e finalmente sobre a 
madeira n1ais grossa :i;;os os fragmentos dos ossos tirados do 
ventre do ókwa. 

Depois f oi a procura de ervas medicina.is e com elas 
fez um cozido que jogou juntamente com as ervas sobre aque:.. 
la espécie de esqueleto lenhoso do seu irmao. Colocou ainda 
outras folhas para que o esqueleto ficasse bem coberto e· 
partiu. 

Voltando no dia seguinte, tirou as folhas e viu que o 
ninho de térmitas tinha se tornado cabega, e as madeiras 
pernas, e o tronco bragos, segundo a disposi~áo dada. Era 
mesmo seu irmáo menor·· Ari; mas parecia morto, pois nao 
dava sinal de vida. 

En tao M eri disse : 
- Bope koddu akai; adugo, aipobureu, aigo, awago, 

ewo. . . Kaiamodogue: a rego. 
Espíritos chegam a ti; jaguar, jaguatirica, onQa, 
cobra, cascavel, inimigo kaiamo: foge depressa. 
Seu irmao menor respondeu: 
- U, i nudu nure (sim, eu durmo). 
Entáo sentou-se e depois se levantou. 
Meri disse: 
- Agora eu te chamei de novo a vida, vamos nova.mente 

cac;ar. 

( 1) Lenda publicada pelos padres A. Colbacchini e C. Albisetti 
em Os Boróros OrientaÜJ (Companhia Editora Nacional, Col. Brasilia· 
na, S. Paulo, 1942, págs. 233-235). Os mesmos autores escrevem (o.e., 
pág. 248): "Muitas sao as lendas que tem por principais atores Meri 
- o sol, e Ari - a lua, que eram irmáos. As mais das vezes as suas 
empresas eram audazes e sao representados como dois rapazes travessos. 
No tempo das fábulas, estes dois irmáos viviam nesta terra". Em uma 
lenda, "Meri e .Ari sobem ao céu", publicada nesta mesma obra (pfi.gs. 
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237-238), conta-se como, tendo Meri quebrado uma talha, foi expulso 
e impelido com seu irmfi.o para o céu. 

Os Boro ros pertencem a familia lingüística homonima. 
(2) Escreve R. von Ihering (Dicionário dos Animais do Brasil, 

S. Paulo 1940, pág. 314): "l!:: esta a verdadeira denomina~ao da 
grande a~e sol-americana, único representante, na América, da subclasse 
dos Batitae (aves cujo osso externa! nao possui crista lamelar media
na) e a qual pertence o avestruz africano. A. nossa ema, que o indio de
nomina va :Nhandu", o povo dá, impropriamente, o nome "avestruz"; 
mas zoologicamente os dois tipos distinguem-se a ponto de serem colo
cados em familias distintas, caracterizando-se o avestruz por ter no pé 
apenas dois dedos, ao passo que nas duas espécies sul-americanas da 
fam. Reideos, o pé tem tres dedos". 

(3) "Ave pernalta, do tipo todo especial, Microdaotylus oristatus 
(antigo genero Cariama), de 90 cms de comprimento. A cor é cinzento
suja com fino e denso desenho de riscas escuras por todo o corpo, exceto 
na barriga, que é clara. Na base do bico, numerosas penas filiformes, 
erectas formam um pincel ralo. O bico e as pernas sao de cor verme
lha; u:Ua zona auricular, nua, é azulada. Vive nos grandes campo~ do 
interior do sertáo do nordeste ao Rio Grande do Sul e Paragua1. l!:: 

' l. muito arisca e quando perseguida, poucas vezes voa, mas corre tao i-

geira, que só um bom cava.lo a alcanga" (R. von Ihering, o.e., pág. 
724). 

( 4) Ave da familia dos Tinamideos ( Bhynohotus ruf escens) . 
(5) Escreve Herbert Baldus (Lendas dos tndios do Brasil, Editora 

Brasiliense Ltda, 1946, pág. 101) sobre este animal, designado de 
okwa em bororo e chamado de "lobinho" por Colbacchini e Albisetti 
(o. c., pág. 190) "e pelo primeiro destes autores nos seus I Bororos 
Orientali, pág. 181 (figura), ao passo que Colbacchini, no seu livrinho 
A tribo dos Bororos, pág. 115, o trata de "cachorro do mato". ~ste termo, 
segundo R. von Ihering ( ó. c., págs. 185-186), "compreende, generica
mente, as várias espécies de carnívoros da fam. Canídeos do gen. Canis . .• 
Tem o mesmo nome vulgar as duas espécies de gen. Bpeothos, o qual 
difere do gen. Cani,s por terem essas espécies só um dente molar su
perior e dois molares inferiores ... a cauda é antes achatada". 

MERI E O PASSARINHO "0"1 

UM dia lJleri encontrou dois filhotes de um passarinho 
chamado "O" (ibis rubra,. ou socó) 2 • Ao ve-los excla

mou : "iogoddubá ore bao"? que quer dizer : de quem serao 
estes dois filhotes~ Nao vendo a ninguém, pegou-os pelo bico. 
e abrindo-os desmesuradamente, os matou. Pouco depois che
gou o pai dos pobrezinhos e achando-os mortos, pos-se a pro
cura do malvado, que os estrangulara; mas em vao. Sendo 
ele o senhor da noite, disse: "Pois bem, farei descer logo a 
noite e quem sabe se poderei ass1m descobrir quem matou os 
meus filhos". 

De fato fez-se escuro e para logo se o u vi u, pouco longe, 
um gemido. Acorreu "o" e encontrou M eri que gemia.. Per
guntou-lhe: "O" meu avo, sabes quem matou os meus filhotes?" 
- "Eu nao fui" - respondeu Meri, "e nem sequer sei quem 
possa ter sido". Entáo "o" fez com que a noite se tornasse 
ainda mais escura. E eis novos gemidos de M eri, ao qual 
volta novamente, perguntando-lhe outra vez se tinha ma
tado os seus filhos. Jleri negou pela segunda vez, mas ajun
tou: "Eu ressuscitarei os teus :filhos, se me deres o poder 
sobre a noite". o passarinho aceitou a proposta e juntos fo
ram aonde estavam os dois filhotes mortos. Meri tomou-os 
nas máos e passou-lhes nas feridas um pouco de resina de 
kiddoguru misturada com carvao. Dissolveu na água um 
outro remédio e com ele lavou a ferida e os dois mortos 
voltaram A vida. 

O pai, fiel a palavra dada, cedeu a noite a Meri; porém 
lhe pediu o favor de apressar o día, quando ele cantasse: "06, 
oó, oó", e Meri prometeu que o faria. 
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Daquela época em diante, "o" teve aos lados do bico 
duas linhas negras devidas a resina com carváo que Meri 
lhe passara. 

(1) Lenda publicada pelos padres A. Colbacchini e C. Albisetti 
em Os Bororos Orientai-s (Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, 
S. Paulo, 1942, págs. 233-235). :É urna das várias lendas do ciclo de 
Meri, o sol, e seu irmao, A.ri, a lua, embora nesta s6 figure aquele pri
meiro. 

Os Bororos pertencem a f amília lingüística do mesmo nome. 
(2) A designagao soc6, segundo R. von Ihering (Dicionário dos 

A nimais do Brasil, Sáo Paulo, 1940, pág. 731), "compreende várias es· 
pécies de aves da fam. A.rdeideos, semelhantes as gar~as, porém com 
pcsco~o grosso e de plumagem fundamental amarela-ferruginea, ornada 
de fitas e listroes de cor bruma, que as torna malhadas. Os socós pre
f erem movimentar-se a noite, passando o dia mais retraidos e escon
didos entre a folhagem". 

A M~A RETRATO DA LUA1 

E NTRE os Uanánas2 aparecen, contam, há muito tempo 
já, urna mó<;a bonita como a Lua. 

Os mo<;os todos eram doido.s por ela. 
Ela era alegre com todos eles, nao amava deles nen.hum 

só. Ria, dan<;ava, conversava com eles, ado<;ava cora~áo deles, 
quando eles falavam em casar com eles nao respondia. 

Um mo~o filho de tuixaua3 queria casar com ela, ela res-
pondeu: 

- Náo posso casar contigo porque nao sou filha de tui
xaua. 

Quando nao dan<;avam, a mo~a a meia noite costumava 
sumir-se de casa. Ninguém sabia para onde ia. 

Os mo<;os se juntaram, disseram: 

- Vamos ver aonde esta . mo<1a costuma ir a meia noite. 
Se ela va.i ter coro hornero, mataremos seu amante. 

Um luar, quando noite estava como dia, a mo<;a saíu de 
casa, foi direito para a cachoeira. 

Os mo<;os f oram atrás. 
Quando ela chegou lá, sentou-se em cima de urna pedra, 

depois virou o rosto para o céu, direito na Lua. 

Os mo<;os foram todos chegando para junto dela. Entáo 
viram já o retrato da Lua brilhando no rosto dela. Conforme 
no eéu a Lua, assim mesmo no rosto da moc;.;a a sua sombra. 

Os mo<;os estavam deveras sem folego. Cora<;ao deles tre
mia, s.eus olhos dan<;avam <liante do fogo da Lua, náo podiam 
falar! 

Quando a Lua foi já virando para o outro lado, todos 
os mo~os viram descer do céu urna mo<;a bonita como a mei 
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ma Lua. Essa Uanana levantou-se, aí entao eles viram que 
ela era um mo<;o ! 

A moga que dt!sceu do céu abragou-se com o m~o, aí já 
um grande f ogo f rio escondeu corpo deles. O f ogo grande 
era grosso, nao deixava aparecer nada. Frio, contam, esse 
fogo. 

Todos os mogos que estavam espiando a moga tremiam. 
Entáo, como o frio doía demais, os mogos voltaram já para 
casa. 1Jles nem falavam, só sentiam seu coragao ter medo. 

J á em casa dormiram. Acordaram, contam, quando o 
Sol já tinha saído. 1Jsse 1nogo já estava aí. 

Os mogos nao se lembravam direito do que tinham visto 
essa noite. ~les pensavam só que tinham sonhado, s6 se olha
vam desconfiados. 

As outras mo·gas olhavam alegres para essa moga. Elas 
a abragavam, faziam para ela todo agrado. Entao nunca mais 
desapareceu da cabe~,a desses mogos o que eles tinham. visto essa 
noite. 

Assim eles passaram esse dia, nao conversaram. 
A noite chegou. 
As mogas estavam todas f ora conversando juntas, essa 

mbga disse: 
- Como nao sinto sempre meu coragao alegre como 

hoje, VOU contar para voces urna história da Lua. :m assim: 
"Havia antigamente, contam, na raiz do céu, urna terra aonde 
toda a gente era bonita. No meio dela, contam, havia um 
mó~o bonito como Sol. Toda a mo<;a dessa terra amava esse 
mogo, todo día faziam pussanga4 para ele as amar. Como esse 
mogo era pouco pajé5, ele viu, contam, por meio da sua 
sombra6, o que as r11ógas lhe faziam. Tódas as noites ele ia 
para o porto sentar-se em cima da areia, aí mesmo as m~ 
iam ter com ele. Seu coragao, por isso, ficou contra as mo~. 
Triste, sornente, ele as olhava, a meia noite elas voltavam para. 
casa, ele ficava lá. Assim mesmo, contam, esse m~ fazia. 
tooas as noites. As mó~ já nao sabiam o que fazer para. 
agradá-lo. Um~ Ye~ as m~s disseram: 
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- "Urna de cada vez agora vamos para o porto, assim 
talvez o mogo queira alguma de nós. 

"Assim fizeram. A mo<_;a que foi ter com o moc;o abra
~ou-o, beijou-lhe a bü.ca, fez-lhe cócegas, ele nao fez nada. 
1Jle só olhou para ela, e~ meio da noite essa mo~a voltou. 

''Na noite seguinte foi outi·a mo<_;a já, assim mesmo fez, 
assim mesmo aconteceu. Já por<;;áo de luas depois, contam, 
elas se reuníram, diss.eram : 

- "Vamos agora cada urna por sua vez faze-lo dormir 
a forc;a conosco. 

- "Quern há de ir para come<_:;ar? 
"Urna ainda m0<1a deveras respondeu: 
- "Eu ! Se nao me quiser eu me jogo no rio ! 
"Todas dissera.m logo : 
- "Pois sim! Urna q~ nós há de ir contigo para espiar 

de longe eomo hao de passar. 
,.. "~o~ a noite o mo~o :f oi logó para o porto, logo atrás 

d.ele fo1 so a mocinha.. A outra rnoga ficou longe deles. A mo- -
c1nha abragou logo o mogo, beijou-lhe a boca, agradou-o. O 
mogo olhou bem para ela, depois perguntou: 

- "Onde estao tuas companheiras1 
"A mocinha respondeu : 

"Ficaram em casa. 
"Por que vieste entao? 
"Eu vim porque te amo. 
"Por que me amas~ 
"Eu te amo porque tu és meu cora~áo. 
"Se eu te dissesse por que nao me podes amar, tu te 

calarías, será! 
- "Eu calo. 
- "Entáo ouve: Como voces todas sabem náo cresci 

~unto de voces. Eu sou de longe, por isso voce~ nao sabem 
como eu sou. Voces todas andam atrás de mim, voces todas 
querem casar comigo. Como tu disseste que nao contas meu 
segrooo, vou te mostra.r como eu sou". 



\ 

196 LENDA.S DO íNDIO BRASILEIRO 

"~le tirou no mesmo instante, contam, seu cueiro, depois 
disse: 

- ''Repara, sou será homem! Sou será mulher! 
"A mocinha olhou, nao viu nada de homem, nem viu nada 

de mulher. Ela gritou enta.o, correu para o rio. A outra 
moga, companheira dela, viu-a cair no río, gritou ta~bém 
com toda a forga, as outras que estavam em casa ouv1ram. 
Elas correram para o porto, quando chegaram lá, viram so
mente já vir saíndo da água aquela mo~a com ela nos br~QOS. 
O mogo beijou-lhe a bo,ca, depois disse junto do seu ouv1do: 

- "Tu viste, eu nao sou homem, nao sou mulher! Es
conde bem no coragáo o que viste. 

"As n1o~as imediatamente levaram essa sua companheira 
para casa. No outro dia já perguntaram: 

- :m1e nao . te quis será! 
- "Nao. 
"A n1ocinha, contan1, estava a modo de doida, triste ela 

olhava para esse n10QO. 
''Nessa noite foi outra já. O moc;:o nao olhou essa mo~, 

quando ela quis agradá-lo ele só se levanto;i. A. moQ~ voltou 
para casa, aí contou como tinha passado. Todas imediatamen
te l disseram : 

- "Amanha, se ele nao quiser urna de nós, nós o ma-
t ~~ aremos. ~~-1. 

"0 rnOQO ouviu só, contam, riu-se. 
"Na noite s.eguinte, o moc;:o foi para o porto, diazinho 

ainda. Aí ele assoprou para vir chuva fina. Quando as mo
ºªs desceram, vira1n fumaQa grande. Elas seguiram por meio 
dessa fumaQa grande, procuraram o mb<¿O, nao encontraram 
no lugar dele. Procuraram por toda parte, ninguém! 

"De madrugada caiu vento grande, limpou essa fumaQa. 
Entáo já todos viram a cabeQa do moc;:o ir desaparecendo den
tro da água. :m1e viu as mogas, gritou: 

- "Eh!. .. Eh!. .. Eh!. .. 
"Aí já mesmo desapa.receu. Tooas elas caíram no rio, 

para agarrar o mb<;O. Mergulharam, ninguém! 
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"Com o Sol já no meio do céu, elas saíram para casa. 
Estavam, contam, tristes. Já de noite, contara, descerara de 
novo para o porto, aí se sentaram no lugar do mogo, come
ºaram chorando. Aí roda a gente as viu. 

"De manha ninguém n1ais as viu. Para aonde foram 
essas mogas ninguém sabe. A toa já, dizem, contam que a Lua 
escondeu essas mogas, que a Máe do rio1 levou esse mOQO. 
Essa a história da Lua". 

- Como a noite já está con1prida, vamos dormir. 
Todos se foram logo deitar. . 
Os mogos que estiveram ouvindo, olharam-se, disseram: 
- Talvez seja certa a história desta mb~a. 
A meia-noitc, a mo<la saíu de casa, foi para a cachoeira. 

Os ffiO<lOS foram também, como embriagados, atrás dela. Assim 
mesmo se passou com a mo<lª· Os mogos o fogo frío os en-
xotou. · ~ 

De manhá cedo a mo<la estava já em casa. Os mo~os es
tavam mesmo como de cabe<ja perdida. :.ffiles nao podiam di
zer nada, porque nao podia.m pensar direito. Assim porgao 
de luas eles passaram. 

As outras mo~as já olhavan1 com pena para os moQos, 
por iSSO disseran1 a IDOQa: 

- Nossa mana, nao olhes tao de doer para os ffiOQOS. 
:E;les estao todos tristes, ado<lazinho seu coraQáo ! 

A mt>Qa responden : 
- De urna a urna a voces hei de contar por que nao 

posso agradá-los. Esta noite mesmo come~o contando meu 
segredo. 

Todas disseram logo : 
- Pois sim! 
Com a noite a mo<la abragou urna das moQas, levou-a 

para o mato. Aí, contam, a mo<la disse para ela: 
- Eu nao sou mulher, sou homem. 
Aí já mesmo, contain, essa parecenQa de moga mostrou 

que era homem, nao mulher. 
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Depois disse : 
- Tu ~has será que eu posso agradar hornera como eu? 

Nao contes a tuas companheiras como nós passamos. Deixa 
que eu mostre para voces todas. 

A mo<_<a respondeu : 
- Pois sim, assim hei de fazer. Só o que eu pe<_<o de ti 

é nao te esqueceres de mim. 
~le disse que siro. 
Assiin ele se mostrou para outras mo<_<as, j á no meio da 

noite disse: 
- Vamos dormir, amanhá já contarei para as outras. 
Todas f oram logo dormir. 
Essa mo<_<a foi para a cachoeira, atrás dela f oram os 

mo<.<os. Assim mesmo ela aí passou com a Lua. 
Em tres noites, contam, mostrou seu segredo para tMas 

as outras mo<.<as. As mo<.<as estavam com ciúmes agora, toda 
a noite se vigiavam. Ela por isso nao podia sair de casa para 
ir ter com a Lua na cachoeira. Assim, contam, passaram por
<;áo de luas. 

Urna noite ela saíu mesmo a vista das mo~as que esta
vam vigiando, foi para o porto. As mo11as foram logo de 
urna a urna atrás dela, ao ehegarem todas lá o fogo grande 
frio apareceu. Como mulher é medrosa, elas gritaram de medo. 
No mesn10 instante, contan1, viram somente já esse fogo gran
de frio subir para o céu. Quando chegou no meio do céu 
correu para a Lua, nela se sumiu ! 

Duas luas depois, o ventre de todas as mo<.<as sendo já 
grande, perguntaram seus país: 

- Quem é o pai dos filhos de voces1 
Elas responderam : 
- Aquela mo<.<a retrato da Lua que se sumiu do meio 

de nós! 

(1 ) Lenda publicada por AnMnio Bra.ndáo do .A.morim (Le-nda& em 
Nheengatu, e em Portu.gu~s, in ''Revista do Instituto Histórico e Geogri· 
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fico Brasileiro", tomo 100, vol. 154, Rio de Janeiro, 1928, págs. 237-
243). 

(2) Os Uanana pertencem ao grupo oriental da familia. lingüís
tica Tucano, segundo a classifi~ao de Paul Rivet (Cf. Artur Ramos: 
lntrod~ a Antropologia Brasileira, 19 vol., Livraria Editora da 
Casa do Estudante do Bra~il, Rio de Janeiro, 1943, págs. 286-287). 

(3) Chefe da tribo. A seu respeito, escreve Stradelli (Vocabulá
rio da lmoua·geral portugues·nheengatu e nheengatu-portugues, in "Re
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 
158, Rio de J aneiro, 1929, pág. 683) : "0 tuixaua que parece soar· quem 
tem o sangue, é do sangue - de tu{ - sangue, e sáua, suf ixo, que 
substantiva a. idéia contida no prefixo, se nao é for~osamente o filho 
do próprio chefe, que por qualquer razáo náo lhe pode suceder, todavia 
é sempre alguém da família déste. Só na falta será um estranho. Pela 
lei e o costume, salvo caso de indignidade, ou impossibilidade mate
rial, os filhos sucedem aos pais e isso naturalmente, como aqueles que 
já tinham autoridade e já mandavam como lugares·tenentes dos pró
prios pais, tanto nas dan~as e festas cerimoniais, como no mando da. 
tribo. A autoridade do tuixaua, todavia, náo é lá grande cousa, salvo 
talvez em tempo de guerras, ~ hoje cada dia mais raras e difíceis entre 
os indígenas; s6 obtém ser obedecido, dentro do costume, pela persua
~ao e o ascendente próprio, individual, que possa adquirir, mas por via 
de regra lhe seria impossível exercer qualquer coa~ao. A sua autoridade, 
pelo contrário, é grande como chef e do conselho da tribo e executor das 
suas senten~as. Esta condi!}8.o de ser chefe do conselho exclui de suee
derem ao pai os filhos que ainda nao tenham a idade ou a sisudez 
suficiente para dele fazerem parte. A condi~áo de serem dignos impor
ta na exclusáo de todos aqueles que de algum modo infringirem os 
eostumes herdados dos avós, e os que, demonstrando nao saber obe· 
decer e ser submissos a seus legítimos superiores, mostraram que sáo 
inaptos e indignos para ma~dar gente". 

( 4) Feiti~o. 

( 5) "0 pajé'', escreve Stradelli (o. c., pág. 585), "é o médico, o 
conselheiro da tribo, o padre, o feiticeiro, o depositário autorizado 
da ci~ncia tradicional. Pajé nao é qualquer. Só os fortes de cora~ao, 
os que sabem superar as pro vas da inici~ao, que tem o f ólego ne· 
cessário para aspirar a ser pajé. Com menos de cinco f ólegos náo 
há pajé que possa afrontar impunemente as cobras venenosas; é pre
ciso ter mais de cinco fo legos para poder curar as doen~ com a 
simples imposi~o das máos e com o cuspo as mordidelas das cobras 
venenosas. Os pajés que tem de sete fOlegos para cima, leem claro 
no futuro, curam a distancia, podem mudar-se a vontade no animal 
que lhes convém, tornar-se invisíveis e se transportar de um lugar 
para. outro com o simples esfor~o do próprio querer". 

( 6) Isto é, em sonho. ~ eren~ muito difundida. entre M tri
bos sul-&merieana.s que & !Ombra, ou seja., a alma, abandona du· 
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rante o sono o corpo do pajé e vai aconselhar-se com os mortos, fazer 
suas expedi!;éíes e pesquisas (Cf. Estevao Pinto: Os Indígenas do Nor
deste 20 vol. Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, Sao 
Paul¿, 1938, ~ág. 255, e H. Baldus: Lendas dos tndios do Brasi,4 
Editora Brasiliense Ltda., Sáo Paulo, 1946, págs. 94-95) . 

(7) Variante da mae-d'água, da iara, figura primordial nos 
mitos aquát icos dos nossos indígenas. Sobre as crengas e mitos ido
látricos, consultar a obra de .A.rtur Ramos: O N egro Brasi leilro, 
(Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, Sao Paulo, 1939, págs. 
215 e seguintes). Esteváo Pinto (o. c., págs. 209 e seguintes) a pro· 
veita muitas das consideragoes déste notávcl estudo, no desenvolvi
mento do capitulo em que estuda a mitología aquática dos nossos 
índios. 

OS DOIS PAPAGAIOS1 

O Sol foi ca<;ar e encontrou um ninho com dois peque~ 
nos papagaios, os quais levou para criar em casa. 

~le escolheu o que . possuía mais plumagem, dando o outro 
ao seu companheiro (a Lua): ~les alimentavam os pequenos 
pássaros, depois que retornavam da caga, colocavam-nos em . 
seus dedos e lhes ensinavam a falar. 

Um dia, enquanto ambos estavam fora, cagando, um dos 
papagaios disse para o outro: 

- Eu tenho pena de nosso pai2
• Quando ele volta para 

casa, cansado da caga, 'tem primeiro que preparar comida 
para ele próprio e para nós. N ós . o ajudaremos. 

Entao ambos os papagaios se transformaram em mo<;as e 
prepararam a refei<;áo. Enquanto urna estava trabalhando, a 
outra vigiava perto da entrada. Quando o Sol e a Lua estavam 
voltando, eles ouviram desde · longe o barulho de um pilao, 
que, subitamente, cessou. Quando entraram, encontraram a 
comida pronta, mas os dois papagaios, como de costume, es
tavam empoleirados em suas vigas. ~les encontraram pegadas 
humanas, mas, para espanto deles, somente dentro d~ casa, 
e nao na estrada. Isso continuou dessa maneira durante vá. 
rios dias. Finalmente, o Sol disse para o scu companheiro ~ 

- Escondamo~nos em ambos os lados da casa, no mato, 
e logo que ou~amos o pisar do piláo cada um de nós correrá 
para urna das duas portas. 

~les se esconderam e ouviram risos e vozes falando den
tro da casa. Logo que eles ouviram o barulho do pilao, cor
reram e entraram simultanea.mente pelas duas portas. As 
mo~as soltaram os piloes, abaixaram as cabe~as e se senta
ram. Elas eram muito formosas e de pele clara, e seus ca
belos alcan<1avam seus joelhos. A Lua desejou se dirigir a 
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elas, mas o Sol nao o consentiu e falou ele próprio a urna 
delas: 

Sao voces, entáo, que tem estado preparando nossa 
comida Y 

A mo~a riu: 
- Nós estávamos com pena de voces porque tinham de 

trabalhar quando voltavam da ca~a para casa. Por isso nós 
nos transformamos em seres humanos e preparamos a comida. 

O Sol disse: 
- Agora voces ficaráo seres humanos para sempre! 
A mo~a respondeu: 
- Disponham entre voces com quem cada urna de nós 

se casará! 
!mediatamente o Sol disse : 
- Voce é minha! 
E a Lua disse para a outra: 

·- V oce é minha! 
Fizeram leitos para eles próprios e suas esposas e vi

veram juntos com elas. 

(1) Conto recolhido por Curt Nimuendaju e publicado- em seu 
livro The Ápmayé (vertido para o ingles por Robert H. Lowie, The 
Ca.tholic .· University of Americana Press, Washington, 1939, págs. 
162-163). Traz a seguinte nota: "0 motivo dos papa.gaios trans
formados em mulheres aparece no Peru, no Rio J amundá (a.fluente 
norte do Ama.zonas); e entre os Ca.rajás. Ver P. Ehrenreich: Beitrii
ge eur Volkerkunde Brasiliens, Berlin, 1891, pág. 40; idem, Die 
Mythe-n una Legenden deT südamerikanischen Urvolker, Berlin, 1905, 
pág. 63." Colbacchini e Albisetti também anota.m uma. variante des
te mito entre os Bororos, na qual os papaga.ios sao substituidos por 
dua.s pomba.s (V. Os Bororos Orientais, Companhia Editora. Nacio
nal, Col~ao Brasilia.na., S. Paulo, 1942, pág. 261). 

O sol e a. lua. si.o as entidades principais dos mitos dos Apinagée. 
Os Apinagés olham o sol como seu criador e o pai da humanidad.e. 
~tes deuses principais da mitología. destes indios sáo ambos mas
culinos. Sobre a. mitología solar e lunar d&tes silvíeolas, Curt Nimuen
daju (o. c., págs. 132-140) escreveu um excelente e penetrante en-

' saio. 

OS l>OIS PAPAGAiO$ 

Os Apinayés ou Apinagés pertencem a grande família lingüísti
ca. Ge. 

(2) Os Apinagés chamam o sol de "pa.i" (me-papa'm, id-pam 
Mbud). 
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AS FLECHAS MÁGICASt 

NUl\11 mato moravam dois grandes bugios2 que comiam 
as pessoas que apanhavam. Dois irmáos apresentaram

se para matá-los. Viram sentado no caminho um sapo. "Aonde 
ides1" perguntou este. - "Vamos matar os bugios." - O 
sapo (que ·era femea) disse: "Se quiserdes casar comigo, eu 
vos direi como deveis comportar-vos; caso contrário, encon
trareis morte certa." 

Rindo os irmaos, recusaram a oferta e continuaram a 
marcha. Logo alcan<]aran1 a árvore na qual estavam sen
tados os bugios armados de flechas de arremesso. Ao redor 
branqueavam as ossadas da gente que havia sido vítima 
deles. 

Também os dois rapazes levavam as tais flechas e co
me<laram imediatamente o combate. Os bugios, porém, incli
navam habilmente o corpo, e as flechas passavam por cima 
deles sem lhes fazer dano algum. 

A seguir, foram os bugios que atacaram. Um dos irmáos 
caiu, atingido no olho direito, e, pouco depois, foi o outro 
ferido no olho esquerdo. Os. bugios apoderaram-se da presa. 

Um terceiro irmao tinha ficado em casa; esta.va doente, 
o corpo cheio de feridas e úlceras; só a avó tivera bastante 
compaixáo para cuidar deles. 

Um dia ele foi ca<~ar pássaros. Urna das suas flechas caíu 
diante de um buraco de cobra. A cobra saíu e perguntou: 
"O que estás fazendo aqui1 Como podes ca<lar, estando tao 
doente?" 

"Sim, respondeu gemendo, "estou doente e infeliz, tudo 
me abandonou, meus irmáos morreram, só minha avó tem 
compaix~ ·de mim e cuida de mim." 
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Entao a cobra falou: "Vou dar-te um remédio; mas nao 
digas a ninguém quem te salvou." 

Assim, ele ungiu todo o corpo com pomada preta. Quan
do chegou em casa, ·a velha perguntou-lhe como tinha ficado 
tao preto. 

Passei pelas árvores carbonizadas, foi a sua desculpa. 
No dia seguinte, pela segunda vez deixou-se ungir pela 

cobra e contou a avó a mesma coisa. 
No tercciro dia sentiu-se bem e resolveu partir para 

vingar os irmaos. 
A cobra deu-lhe urna · flecha, dizendo: "Com esta arma 

matarás os bugios que comeram os teus. irmaos. No caminho 
encontrarás um sapo que te convidará para fazer-lhe o gosto. 
Finge faze-lo, passando-lhe o teu membro entre o pé e os 
.dedos do pé. 

Encontrou o sapo, ·fez como· lhe havia sido dito. O sapo 
deixou-se enganar por ele, aconselhando-o, em recompensa, 
que deixasse os bugios atirar primeiro e apontass.e, depois, aos 
olhos deles. 

Assim ele chegou a árvore dos monstros, vendo em baixo 
dela as ossadas dos irmáos. Os bugios convidaram-no a atirar 
primeiro. Mas ele esperou tranqüilamente até que os adver- . 
sários atiraram, e feriu entao primeiramente um e depois o 
outro no olho. Os bugios caíram, mas ficaram pendurados 
com os rabos nos galhos. Seguindo o cons.elho do sapo, o 
rapaz mandou que um lagarto os pusesse para baixo, e este 
o conseguiu. 

Entao o rapaz voltou a eobra para comunicar-lhe o exito 
da sua aventura. 

A cobra deu-lhe um feixe de flechas que possuíam o po
der de acertar na ca~a em que eram atiradas. As flechas 
podiam fornecer também frutas do mato, mel, etc. Para cada 
espécie de ca~a havia urna flecha especial; a cada flecha · per
tencia ainda um feiti<;o especial encerrado numa cuia, com 
o qual se podía enfraquecer o ef eito das flechas que regres-
sa vam violentamente "demais;" fazendo-as parár de novo. . 
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Assim o rapaz obtinha facilmente tooas as espécies de 
ca<;a e de peixes. Logo depois casou-se, fez urna casa e urna 
ro<;a. Instruíra a mulher para que nao deixasse usar as fle
chas por ninguém durante a sua ausencia, senao toda a 
gente morreria. Apesar disto, um dia seu cunhado soube per
suadir a mulher a soltar as flechas. No come<;o, tudo foi bem. 
A flecha de porcos e a flecha d'e peixes faziam a sua obra e 
eram paradas pelo feiti<;o. Mas quando regressou a flecha 
de mel, aparecen de repente urna grande cabe<;a espectral 
com larga goela armada de dentes. Cheio de medo, o cunhado 
fugiu, sem pensar no remédio mágico. O espectro caíu sobre 
o . povo, matando todos que achou. Alarmado pelo barulho, o 
homem voltou da ro<;a; conseguiu finalmente exorcizar o 
monstro. Mas a metade da aldeia já estava morta. Mais urna 
vez ele foi a cobra para contar-lhe as suas penas. 

- "Bem o mereceste", responden ela, "mas que se pode 
f azer ! Vamos ca<;ar amanha, matar o pirarucu. Se urna das 
minhas filhas te toca, deves dizer-me." 

No dia seguinte, a cobra com toda a família foi encon
trar-se na lagoa com os Carajás que tinham redes de pes.car. 
~stes pescavam, enquanto o homem percorria o mato com a 
cobra. Entretanto, urna das filhas o tinha tocado, mas ele nao 
dizia nada." 

Entao a cobra transformou-se em pirarucu2
, persua

dindo o homem a fazer o mesmo. Ambos caíram na rede dos 
pescadores. A cobra escapou por um buraco, o hornero foi ti
rado aterra pelos outros Carajás. Um homem tentou matá-lo a 
cacetadas, mas ele o agarrou, puxando-o para baixo da água, 
d'e maneira que o homem largou o cacete. Quando a cobra 
viu que ele, sem auxílio dela, tinha de perecer, ajudou-o a 
.sair da rede e desenfeiti<;ou-o. "::msse era o castigo", disse 
ela, "porque náo me contaste nada, quando a minha filha te 
tooou". 

(1) Lend& colhida. por Pa.ul Ehrenreieh entre os Carajás (Die 
MytMn wnd Legenden der südamerikan.ischen, Urvolker und ihre Be
z'6htmgen zu denen Noril<Jmerikas wnd der Álten W elt, Zeitschrift für 
Ethnolori• 37, eupplement, &rlin, 1905, págs. 41-43), que Baldua 
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tra.nscreve em EMaioa de Etnologia. Brasileira ( Companhia. Editara 
Nacional, Colec;áo Brasiliana, SA.o Paulo, 1937, págs. 267-271). Esta 
lende., afia.ne;~. este autor (o.e., pág. 265), "é indubit~velmente wna 
pec;a. principal do tesouro de lenda.s destes indios, pois também Fritz 
Krause (11' <.i. ·r Wildnissen Brasiliens, págs. 347-350) d' duas ver
soee dola.." 

C ·· Ca.1:i.jás pertencem · 8. familia. lingüistica. do mesmo . nome. 
(2) "Compreende", segundo R. von Ihering (Dicionário dos Áni

mais do Brasil, Sao Paulo, 1940, pág. 172), "as 5 espécies brasilei-
~ ~~Á~~ . 

(3) O maior dos peixes de água doce, próprio do Amazonas, 
da familia dos Osteoglóssideos ( Árapaima gigas). 
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e ONTAM que um mo<;o estava pescando peixe, de cima 
de um mutá2 • A velha gulosa veio pescando com tar

rafa pelo igarapé. Ela avistou no fundo a so1nbra do 1no<;o 
e cobriu COffi a rede; nao apanhou O IDO~O. Ü ffiOQO, quando 
viu aquilo, riu-se de cin1a do n1utá. 

A velha gulosa disse : 
- Aí é que estás' Desee para o chao, meu neto. 
O mogo responden : 

- Eu nao. 
A velha disse : 
- Olha que eu mandarei lá maribondos8 ! 
Ela mandou-os. O moQO quebrou o pequeno ramo e 

matou os maribondos. 
A velha disse : 
- Desee, meu neto; senao eu rnando toC'andiras4 ! 

o ma<;o nao desceu; e.la mandou tocandiras; estas o pu
seram nágua; a velha jogou a tarrafa sobre ele, envolveu-o 
perfeitamente e leYou-o para sua casa. Quando lá chegou, 
deixou o mo~o no terrciro e f oi fazer lenha. 

Atrás dela vcio a filha e disse-lhe : 

- Esta minha mae, quando ve1n da ca<;ada, conta qual 
é a ca<;a que ela matou; hoje nao contou ... Deixa-1ne olhar 
ainda o que é. Entá.o desembrulhou a rede e viu o IDO<jO. o 
mo<;o disse-lhe: 

- Esconde-me. 
A moga esconden-o; tmtou u1n pilao com cera, e1nbru

lhou-o com a tarrafa e deitou-o no mes1no lugar. 
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Entáo a velha saíu do mato e acendeu fogo em baixo do 
muquém5• Esquentando-se o piláo, a cera derreteu-se; a velha 
aparou. O fogo queimou a tarrafa; apareceu o piláo. Entáo 
a velha disse a sua filha : 

- Se tu nao mostrares a minha ca<;a., eu te matarei ! 
A moga ficou com medo, mandou o mogo cortar palmas 

de na<;aby, para fazer cestos, para éstes cestos se virarem 
todos em animais. A velha foi atrás; quando chegou, o mo<;o 
mandou os cestos virarem-se em antas, veados, porcos, em 
todas as ca<;as; viraram-se. A velha gulosa comeu todos. 

Quando o mogo viu a comida pouca, fugiu; fez um ma-
tapi6, onde caíu muito peixe. 

Quando a velha chegou ali, entrou dentro do matapi. 
O mogo espantou urna pinta de marajá. 
A velha estava comendo peixe, quando ele a feriu e 

fugiu. A mo<;a disse a ele: . 
Quando tu ouvires um pássaro cantar kan-kan, kan-kan, 

kan-kan, é minha máe, que nao está longe para pegar voce. 
O mogo andou, andou, andou. 
Quando ele ouviu kan-kan, correu, chegou onde onde os 

macacos estavam fazendo mer e di~e-lhes: 
- Es.condam-me, macacos! 
Os macacos meteram-no dentro de um pote vazio. A 

velha veio, nao encontrou o mo<;o e passou para diante. De
pois, os macacos mandaram o mogo ir-se embora. 

O mogo andou, andou, andou. Ouviu : kan-kan, kam,..kan, 
kan-kan. :mle chegou a casa do surucucu7 e pediu-lhe que o 
escondes.se. O surucucu escondeu-o. A velha chegou, nao o 
encontrou, f oi-se. 

De tarde o mo<;o ouviu o surucucu, que estava conver
sando com sua mulher para fazerem um muquém para eles 
comerem o mogo. 

Quando eles estavam fazendo o muquém, um makanan8 

cantou. O mo<;o disse: · 
- Ah meu avo makanan1 deixa que eu fale com voce. 
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O makanan ouviu, veio e pergnnton: 
_ Que é, ineu neto~ 
O mogo responden: 
_ Há dois surucucus que ine querem comer. 
O makanan perguntou: 
- Quantos esconderijos. eles tinham' 
O mogo responden: 
- Um somente. 
O makanan comen os dois surucucus. 

• 

o moGO passou para a banda do campo, encontrou-se com 
um tuiuiú9 que estava pescando peixe, que estavaQpon~o 
cm um uat~rá1º. O mogo pediu a éle que o levass.e. uan o 
o tniuiú acabou de pescar, mandou o mogo pular para~ uatu
rá, voou coro e~e, po-1o sobre i:m grande gal~o de arvore, 
nao pode levá-lo adiante. De c1m.a o moGo. v1u urna casa; 
desceu e :foi. Chegou a heira da rog~ e OUVlll ... que urna mu
]her estava ra1hando com urna cut1a para nao comer sua 
1nandioca. , 

A mulher levou o mo~o para sua casa; quando la che-
gou, ela lhe perguntou donde é que vinha. O _mo<;o narrou 
todas as coisas; como ele estava esperando pe1xe, na mar
gem do igarapé, veio a velha gulosa, .1,evou-0 para sua casa, 
quando ele ainda era menino. Agora Ja estava velho, branca 
a sua cabeGa. A mulher lembrou-se dele e conheceu que era 
seu :filho. O mogo entrou na sua casa. 

(1) Lenda recolhida por Couto de Magalháes e. publicada em 
o Selvagem ( edi<}ao citada, págs. 268-271), que ass1m a c~menta 
( á 267 268) . "A palavra ceiiuci significa a constela<;ao das 
o. c., P gs. · · t Al ·gn'fica tam-

Pleiades, a que o nosso povo chama sete es re~'. e s1 1 . 
bém velha gulosa, ou urna f ada indígena que viv1a perseguida por 

eterna fome. d ·a h'stó 
Todos 08 povos primitivos simbolizam a luta a v1 a na i -

ria de um homem que figuram vencendo trabalhos desde a infancia 
e nao os terminando senao coro a velhice. A vida de Hé.rcules e 9:s 

• ~ de ffiisscs sao a encarna<_táO dessa tendencia do esp1-
peregrina':}oes · . t d las velha.s de-' t A história de Hércules ou de Uhsses, con a a pe · 1 

~~aº· perder muito de sua dignidade, embora no fundo o pensamdento 
O 

mesmo isto é · um homem batalhando para e ucar permanecesse , . · 
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este temivel combate da vida, com que todos lutamos cm maior ou 
menor escala. 

A história da velha gulosa 6 talvez um fragmento desse poema 
de que nos chega apenas um eco remoto, conservado pela tradi~iio 
grosseira dos avós e amas de leite. A lenda supoe um mo~o perse
guido pela insaciável velha que o quer devorar. A principio, o amor 
o salva; depois, ele come1:ta uma longa peregrin~áo sem descanso, 
porque, quando quer repousar, ouve nos ares um canto que lhe in
dica a aproxima~áo do voraz inimigo e, nessa luta, sempre fugindo, 
ele transpoo toda a sua vida, de modo que, quando de novo se re
colhe a casa paterna, está já coberto de cas. Nao será no fundo 
um símbolo como Hércules ou Ulisses, degradado pela tradi~áo de 
povos grosseiros ~" 

E comenta ainda ( ibidem, págs. 267-268) : "Foi esta a primei
ra lenda que coligi, e fi-lo em. 1865, ano em que passei cérea de 
quatro meses nas solidóes das cachoefras da Itaboca, no Tocantins, 
onde na uf raguei e onde :::norreram alguns de meus companheiros. A 
lenda foi-me narrada pelo tuxaua (chef e) dos Anambés, infeliz
mente no tempo em que eu nao falava a.inda a língua e em que, 
portanto, para entender o ,q_ue ele dizia, necessitava de servir-me de 
um intérprete. Como espero fazor ainda urna demorada viagem pelos 
nossos sertóes, agora que conhe~o nao só a língua-geral, mas as 
formas mais importantes dos di aletos vivos, hei de ainda tal vez re
colher urna tradigao melhor do que esta que coligi em 1865, quando 
apenas come1:tara meus estudos desta matéria". Infelizmente, es.sa 
nova versao nunca foi dada a lume e ncm mesmo encontrada entre 
os papéis do seu arquivo. 

Os Anambés pertencem a familia Tupi. 
(2 ) Segundo Strarelli (Vocabulário da língua-geral portugués

nheengatu e nheengatu-portugues, in ''Revista do Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Río de Janeiro, 
1929, pág. 562) , Mutá (jirau) é um "estrado feíto a certa altura 
de terra e dissimulado com f olhagem, onde o ca~ador se posta a 
espera da ca':}a que deve vir beber água nalguma f onte ou po~a 
próxima, comer as fruta.s caídas ou lamber a terra, nos lugares 
onde há afloramento de sais". 

(3) Maribondo ou marimbondo é o nome comum de várias 
espécies de vespas. 

( 4) Cryptocerus atratus. Sobre este inseto, assim se refere Stra
delli (o. c., págs. 678-679) : "Grossa e comprida formiga preta, ar
mada de um esporao, como o das vespas, cuja ferroada muito do
lorosa chega a produzir febre. Bicho nascido das cinzas de Ualri, 
conforme conta a lenda do Jurupari, se toma inócua para as mu
lheres grávidas, e os índios sustentam, e com eles muitos civilizados, 
que a ferroada da tocandira deixa de doer, · quando lavada com a 
urina de um indivíduo de sexo diferente, e na falta, com a água da 
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lavagcm das suas partes sexuais, e que a cópula produz o mesmo 
ef eito. Sobre este fato, os Mundurucu estabeleceram urna das pro
vas impostas aos mo~os, que, saindo da puberdade, passam a ser 
guerreiros. Os obrigam a meter a máo direita num tecido de fasquias 
de jacita.ra, uma espécie de luva, guarnecida de tocandiras com o 
ferráo pelo lado de dentro. Ninguém lha pode tirar, senao a mo~a 
que vai casar com ele; o guerreiro nao pode continuar solteiro -
efe tu ando-se o casamento logo em seguida, na casa grande da festa." 

(5) Segundo Artur Ramos (lntrodU{)ao a Antropologia Bra
sileira, lQ volumc, Editora da Casa do Estudante do Brasil, Rio 
de J aneiro, 1943, pág. 103), o muquém ou moquém "era um pro
cesso de cozinha típico dos Tupi-Guaraní, mas usado também por 
outras tribos indígenas. Consistía em quatro forquilhas de pau, dis
postas em quadrHátero, com varas atravessadas, em cima das quais 
se punha a carne ou o peixe, que se desejava moquear. O fogo era 
preparado em baixo e sua a<;ao lenta conservava pela fuma~a o ali
mento." 

6) Espécie de armadilha que os indios fazem para apanhar 
peixe, de forma alongada e com urna única abertura afunilada, f or
mada pelas fasquias Yiradas para dentro, de modo que permite a 
entrada do peixe, mas impede-lhe a saída. Costuma ser posta nos 
igarapés, com a boca Yirada para a correnteza, e o peixe, que vem 
subindo, entra nela, independente de qualquer espécie de isca, por
que, qucrendo vencer a for~a da corrente, encontra facilidad.e a 
subida do funil. ( cf. Stradelli, o. c., pág. 518) . 

(7) Cqbra venenosíssima, qa familia dos Viperídeos (Lachesis 
m1t·tus). 

( 8) Makanan, ou melhor, macauan - conforme se le no texto 
tupi dcsta lenda, publicado no Curso de Língiw, Tupi Viva ou Nheen
gatib, anexo a O Selvagem ( ed. c., pág. 278) - é uma espécie de 
ave de rapina, da família dos Falconídeos (H epethotheres oachinnans 
queribundus Bangs e Penard), que ataca especialmente os ofídios. 
Possui ainda os seguintes nom~s : acauá, acaná, cauá, macaá e ma
caguá. A seu respeito, escreve Barbosa Rodrigues ( Poranduba Á. ma
zonense, in "Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", vo
lume XIV, Rio de J aneiro, 1890, pág. 188): "É uma pequena ave 
de rapina, o Falco cachinans L., que geralmente se alimenta de co
bras, que mata quando as encontra, lutando com elas. Dizem que, 
quando ferido, busca entáo a fólha da planta que tem o seu nome 
(Mikania guaco) que é o antítodo para o veneno. O seu nome é ti· 
rado das sílabas que parece pronunciar quando canta." 

(9) Também chamado jaburu moleque, é uma ave pernalta 
(Mycteria americana). ltste ictiófago tem seu habitat as margens dos 
rios e lagos, e caracteriza-se pela sua aparencia grave e sisuda. 

(10) Cesto de talas de canas. (Cf. Couto de Magalháes, o.e., 
pág. 270) . 

, 

AREMEETUIKAREETTAEDDU 
A PESCA DAS MULHERES1 

P OR muitos dias a fio, os homens foram pescar sem 
exito nenhum e a tarde voltavam de máos vazias a 

aldeia, ~ristes, também pela feía figura e má recepgao que 
lhes faz1am as mulheres, que chegaram a. ponto de des.afiar 
os homens, para ver quem pescaria mais. 

De fato, numa nlanha todas juntas foram ao rio, onde 
com grandes gritos chamaram as ipie, lontras2 • Atenderam 
·Iogo, e conhecido o desejo das mulhéJ>es, mergulharam na 
água e pescaram abundantemente. Voltaram a aldeia so
brecarregadas, entre a admiragao e a ve:rgonha dos ho~ens 
que no dia seguinte pensaram em tirar desf orra. lYias na¿ 
pescaram nada e voltaram de maos vazias, entre os escárnios 
das mullieres, as quais no dia seguinte, com o auxilio das lon
tras, fizeram urna nova pesca abundantíssima.. 

A coisa era bem original e os homens comegaram a sus
peitar alguma cilada, e o kituireu (u1na ave) assumiu o en
cargo de esclarecer a coisa. 

lJle prudentemente seguiu as mulheres na pesca e viu 
o. que acontecia. Feita a descoberta, voltou a aldeia, reu
n1u os homens e esta.beleceram o que era preciso :fazer: cada um 
devia preparar um bokigo bekureu, corda com visO'o e ficar 
pronto para o dia seguinte. e ' 

A volta das mulheres, ficaram todos inudos e indiferen
tes, tanto que as mulheres se queixaram. 

N~ manhá seguinte foram os hon1cns pescar. Levando 
o bokigo bekureu, foram ao rio e, ensinados pelo kituireu, 
chamaram as lo~tras., que, como de costume, saíran1 da água, 
pensando que f ossem as pescadoras de costu1ne. 
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Quando estiveran1 bem perto, os homens lhes pularam 
em cima e jogaram o bokigo ao pescogo e estrangularam-nas: 
urna só fugiu. 

Tendo saído táo bem a empresa, voltaram a aldeia, sa
tisfeitos, combinados de nao fa.lar as mulheres, que mais urna 
vez cagoaram dos homens, os quais porém no seu coragao 
riam a bom rir. No dia se.guinte fizeram outro tanto as mu
lheres, quando voltaram do rio quase se1n nada. Tinham, 
sim, chamado as lontras, mas veio só urna delas. Cheias de 
raiva por terem sido descobertas, meditaram logo urna vin
ganga. Prepararam urna bebida de uma fruta chamada eko 
(piqui), rnas sem tirar os numerosíssimos e pequenos espi
nhos que, debaixo da carne, rodeiam a semente. Os homens 
beberam, mas, sufocando por causa dos espinhos que se fin
caram na garganta, comegaram a fazer ú, ú, ú, ú, para liber
tar-se deles; e ficaram transformados em porcos, que f azem , , , , 
mesmo u, u, u, u. 

( 1) Lenda publicada pelos padres A. Colbacchini e C. Albisetti 
em Os BO'foros Orientais (Companhia Editora Nacional, Col. Brasi
liana, S. Pa111o, 1942, págs. 259-260). 

Os Bororos pertencem a familia lingüística do mesmo nome. 
(2) Mamífero carniceiro da família dos Mustelídeos (Lutra pa

raensis). 
(3) É O· fruto do pequizeiro ou pequiá, árvore da família das 

Cariocaráceas ( Caryocar brasüiensis Camb.). 

KUPE-DYEB1 

NO sertao de Sao Vicente, que se estende próximo _ao 
Araguaia, existe a montanha l\!Iorcego. Nela há urna 

grande caverna com urna entrada em baixo, enquanto que 
bem no alto há runa espécie de janela. Alí moravam antiga
mente os Kupe-dyeb, seres de forma humana mas com asas 
de morcego. 

Um Apinagé flechara um veado perto da rochá do 
Morcego e acampara ali durante a noite porque já era tarde. 
Mas, enquanto ele dormía, os Kupe-dyeb vieram voando e 
esmagaram seu cranio com seus machados. 

Como ele já estivesse há. muito tempo ausente, seus pa
rentes seguiram as suas pegadas e acharam seu cadáver. Em 
torno dele, vvam também muitas pegadas, mas nenhum tra
<;o da chegada ou da partida dos malf eitores. 

Por causa disso, durante muito tempo os Apinagés evi
taram passar a noite naquela regiao, até que um dia dois 
ca<;adores e um menino decidiram acampar ao pé da rocha 
do Morcego. Depois do anoitecer, ouviram cantos vindos 
de dentro da montanha. Entao o menino ficou assustado e 
se escondeu ·em urna moita longe do acampamento dos dois 
homens. Logo após, os Morcegos vieram voando e mataram 
os dois ca~adores, mas o menino escapou, na aldeia e contou 
o que ocorrera. 

Entao os guerreiros Apinagés de todas as quatro aldeias 
saíram juntos para destruir os Kupe-dyeb. Quando eles che
garam a rocha do Morcego, imediatamente ocuparam a en
trada da caverna, onde eles -amontoaram lenha. Enquanto 
isso, outros procuravam fazer urna volta para alcan~ar a 
janela da caverna. }las isto era mais difícil do que haviam 
suposto, e eles ainda nao tinham alcan~ado o seu objetivo, 
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quando aqueles que tomavam conta da entrada puseram fogo 
a filha. .Assim os Kupe-dyeb voaram em atropelo pela aber
tura superior, sem serem feridos pelas setas dos Apinagés. 
~les voaram para o Sul, e diz-se que ainda estao vivendo em 
algum lugar por lá. 

Quando a fumaQa diminuiu, os guerreiros Apinagés pe
netraram na caverna, achando um grande número de macha
dos abandonados pelos Kupe-dyeb em sua fuga. Bem no 
fundo da caverna, escondido por uma pedra e aturdido pela 
fuma~a, eles descobriram um menino de cerca de seis anos 
de idade. De início, eles queriam matá-lo, mas um índio 
decidiu criá-lo e levou-o consigo. 

Quando os Apinagés em sua viagem fizeram seus lei
tos de folhas de palmeiras no chao, determinaram também o 
lugar onde deveria dormir o pequeno Kupe-dyeb, mas ele 
nao ficou deitado-: chorava e olhava constantemente para o 
céu. Como nao queria deitar-se de modo algum, seu dono 
teve subitamente urna idéia. Lembrou-se de que na morada 
dos Kupe-dyeb nao havia camas no chao nem tampouco pqs
tes para dependurar redes, mas havia muitas vigas horizon
tais. Trouxe um varapau e o colocou horizontalmente apoia
do nas forquilhas de galhos de duas pequenas árvores vizi
nhas. Logo que o menino viu isso1 trepou em urna das ár
vores de tal modo que se dependurou no varapau pelos joe
lhos, a cabe~a para babeo. Encolheu a cabeQa, cobriu o rosto 
com os bra~os cruzados, e entáo dormiu calmamente nesta 
posi~áo. 

~ste menino viveu pouco tempo entre os Apinagés, pois 
morreu logo. Um dia eles o observaram deitado no chao can
tando. "U-uOJ! Kluná klocire! Klud pecetire!" Entao, ele agar
rou o cangote com as maos. Quando os Apinagés pergunta
ram-lhe sobre isto, disse que seus companheiros de tribo dan
<lavam daquele modo. Os Apinagés ainda cantam a can~ao 
do Kupe-dyeb. 

(1) Como recolhido entre os Apinagés por Curt Nimuendaju e 
publ icado cm seu livro The A.pinayé (versáo ingrnsa de Robert H. Lo· 
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wie, The Catholic University of America Press, Washington, 1939, págs. 
179-180). 

Os Apinagés ou Apinayés pertencem a grande família lingüís· 
tica Ge. 

• 
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O COMEDOR DE COBRAS 

E RA urna vez um índio Caxinauá, muito bonito, Dunu
nawa, que se casou com urna formosa mulher de nome 

Pai. 
Dunu-nawa fez grande número de frechas bem acabadas 

e muitos arcos. e tran~ou muitas cordas para os arcos. De
pois afiou as pontas das frechas e empenou as hastes. Para 
isso tomou penas do gaviáo pega-macaco2

, do mutum3
, do 

urubu e do jacu4
• Aparou as penas, e depois amarrou-as 

com fios que primeiro esfregara com cera. 
Quando tinha pronto as armas, disse-lhe a mulher: -

Meu marido, nao quero mais comer legumes. Sinto muita 
forne de carne. Vai matar alguma coisa para mim. 

Dunu-nawa agarrou as suas frechas, pos a faca na cin
ta e responden: - Minha mulher, cozinha aipim e bananas 
para comermos com o macaco-prego que vou matar para ti. 
E entrou pela mata a dentro. 

A mulher ficou muito satisf eita e principiou a cozinhar 
o aipin1 e as bananas. Quando a água estava fervendo, ti
rou a panela do fogo, assentou-a no chao, para que a co
mida esfriass.e, e esperou a volta do marido. 

Quando Dunu-nawa entrou na mata, encontrou muitas 
cobras, mas nao as quis 1natar. Continuando cautelosamente 
no seu caminho, avistou urna on~a pintada que tinha pe
gado um veado e estava a dilacerá-lo. Com urna frechada 
no cora~áo matou a on~a, fez um fardo e levou os dois ani
ma1s para casa. 

Ao ver o marido voltar com o grande fardo de carne, 
a mulher alegrou-se muito. E Dunu-nawa disse-lhe: - Pái, 
esta on~a pegou o veado, e eu matei a on~a. Agora, cozinha 
e come depressa ! 

• 
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Depois da refei<;áo, Pai cortou a carne, que sobrara, em 
peda<;os, fez um moquém e botou a carne a secar. Todos os 
dias tinha ela agora carne para comer. 

Dunu-nawa, porém, teve saudade das cobras, que vira 
na mata, e disse consigo.: - Por que nao ir matar cobras? 
Tenho fome de carne de cobra . 

Um día falou com a mulher: Minha mulher, tenho 
muita vontade de comer mu~u5, vou ao rio pegar um. · E 
saíu. 

Em. vez de ir para o rio, foi para a mata, onde avis
tou urna jararaca muito grande, dormindo ao sol. Morta a 
cobra, decapitou-a e tirou-lhe a ponta do rabo. O resto cor
tou em peda~os, que embrulhou. 

Em casa deu o embrulho a mulher, o disse : 
· - ~ste mu~u grand~ ~peguei no rio, cozinha-o depressa. 

Pai obedecen, e Dunu-nawa come~ou a engolir a car
ne com prazer. Táo saboroso achou Pai o cheiro que cobi
~ou um peda~o e olhou para a comida. 

- Queres comer mugu comigo~ perguntou Dunu-nawa. · 
- Quero, sim, responden . a mulher. 
O homem deu-lhe um pedago, e Pai comeu. 
- Oh! como é carnudo este mu~u! exclamou o marido. 

Pai, porém, responde.u: - ~ste IDU<lU iguala a cobra é . ' catinguento. 
Dunu-nawa riu-se: - Ora, catinguento ! Muito saboro

so é ! Mas a mulher náo quis saber mais de muºu e tornou 
a comer da ca~a moqueda, que restava da primeira ca~ada. 
E o marido ficou muito aborrecido por causa disso. 

Quando a carne moqueada se acabou, disse Pai ao ma
rido : - A minha ca~a já se acabou. 

Dunu-nawa agarrou as suas frechas, saiu e matou um 
porco e urna cobra. Do porco tirou a banha, cortou a cobra 
em peda~os e embrulhou-os na banha. 

Em casa diss.e a mulher: - Minha mulher, matei este 
porco, trouxe para ti sua gordura, come depressa. 
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Pai alegrou-se, cozinhou a banha, e comeu-a. Mas co~ 
a banha comeu também a cobra e ficou doente. Dornuu 
muitas noites seguidas, depois sentiu dores, emagreceu e 
amarelou. 

Entáo perguntou o marido - Pai, por que é que ema
greceste e amarelaste ~ 

Respondeu a mulher: - Parece que foi por causa da 
banha que trouxeste para mim ! 

Duñu-nawa riu-se, e ela perguntou: - lVIeu marido, por 
que te ris de mim~ 

- Tu adoeceste, porque com a banha de porco tam
bém comeste carne de cobra. 

Quando ouviu isso, chamou Pai os seus parentes para 
que matassem o marido. Mas o comedor de cobras fugiu, 
e Pai morreu sem ser vingada. 

(1) Leuda narrada por C. Brandenburger (Lendas dos nossós 
indios, 2• edi~áo revista, Livraria Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1931, 
págs. 53-57), que indica tratar-se de um conto dos Caxinauás. 

Os Caxinauás pertencem a família lingüística Pano, e foram estu
dados por Capistrano de Abreu, que escreveu um erudito trabalho sobre 
a língua desses índios ( Bá-txa, ku-ni-ku-í, a língua dos Caxinauás do 
Bio Ibuagu, afluente do Maru", Rio, 1914). 

(2) Ave da familia dos Falconídeos (Spizaetus tyrannus Wied.) 
( 3) Segundo Stradelli ( Vocabulário da língua-geral portugues

nheengatu e nheengatu-portugues, in "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 194, vol. 158, Río de Janeiro, 1929, pág. 
572), Mutum é uma "ave do tamanho de um per?, to~a preta, o ventre 
branco e o bico vermelho alaranjado. Crax rubrirostrw." 

(4) Nome comum as aves da familia dos Cracídeos, especial
mente as do genero Penelope. 

( 5) N ome de duas espécies de enguias, da ordem Simbranquias. 

.. 

• 

.. 
, 
• 

O JUKO, O KURUGO E O ADUGO OU SEJA A LENDA 
SOBRE A ORIGEM DO FOG01 

A NTIGAMENTE os índios viram o juko, "macaco", 
acendendo o fogo e por iss.o aprenderam a fazer do 

mesmo modo. Antigamente o juko era igual aos homens; 
nao tinha pelo, andava de canoa, . comia milho e dormia 
na rede. Os índios dizem que certa vez, naqueles tempos 
tao distantes, o j1J;ko andava de barca em companhia do 
kurugo, "preá"2

, que se pos a roer avidamente o milho que 
estava no fundo da barcá.~ Entáo disse-lhe o juko: 

- Kuritgo, kurugo, nao fa<_;as assim, senáo furarás a 
barca, entrará água e tu com certeza nao te poderá.s salvar. 
Se inundar o barco, terás que a.tirar-te nágua e os okogue, 
"dourados", certamente devorar-te-áo. o kurugo nao se im
portou e continuou a roer. O fundo da barca foi furado e 
inundado pela água, desaparecendo nela a. barca. Entáo o 
kurugo come<;ou a nadar, mas os okogue cercaram-no, mor
deram-no devorando-o. O juko sabia nadar habilmente e 
quando os okogue o cercaram, colocou a máo entre as bran
quias de um, fazendo-a varar pela b0ca e carregando assim 
o peixe., saiu da água para a praia. 

Errou entáo pela floresta, carregando sempre o peixe 
com o bra~o enfiado nas guelras, até que encontrou o adugo 
(jaguar) que lhe disse: 

- Oh! Meu companheiro, meu companheiro, certamen
te mataste o peixe para que fosse nosso alimento. - O 
juko respondeu: 

- Sim, meu compa:riheiro, eu matei ·o peixe para que 
seja nosso alimento. 
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Entáo disse o adugo : 
- Tu certamente mataste o peixe, n1as onde está o fogo 

para coze-lo1 
O juko mostrou ao adugo o sol que se estava pondo e 

di~e: 
- Meu amigo, meu amigo, corre em procura do f ogo 

para assar o peixe. 
O sol naquele momento ilun1inava com sua umbela ver-

melha a margem da floresta. 
O adugo disse : 
- Onde está o fogo? - E o juko: 
- Olha, ele resplandece lá mui vermelho; vai buscá-lo. 
O adugo foi muito longe em procura do fogo, mas de

pois voltou e disse : 
- Meu companheiro, meu companheiro, cu nao encon

trei a chama. E o juko respondeu : 
- Mas olha como resplandece vermelho e chamejante! 

Corre corre novamente, mas ve se chegas verdadeiramente ' . até ao fogo, para que possamos cozer nosso pe1xe; corre, 
corre. 

Voltou entáo o adugo a procura da chama. Foi na
quela oeasiao que o juko atritou com as máos um galho coro 
outro e obteve luz e chama. 

Nele queimou lenha e no fogo resultante assou o peixe 
e depois o comeu. Ten do colocado os ossos ao P~, do f ?go, 
trepou numa árvore, alguns dizem no bokowadd i, e f1cou 
em cima dela. Justamente naquele instante chegou o adugo, 
que foi logo ao lugar onde o juko tinha acendid? o fogo; 
observou com muito cuidado, e, percebendo ter sido enga
nado, di~e: 

- Mas ve o que fez aquele perverso! Ve aquilo que 
fez o perverso! Agora matá-lo-ei a dente! Onde foi aquele 
mau~ 

Entretanto comeu os ossos do okogue, depois come~ou 
a procurar o rasto do juko, procurando as pegadas. para 
perseguí-lo, mas nao as achou. 
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Entao o juko assobiou e o adugo olhou atentamente 
cá e acolá e nao viu o juko que nova1nente assobiou. Entao 
o adugo olhou para a árvore, viu o juko e disse: 

- Meu amigo, meu amigo, desee daí. 
Mas ele nao quis -descer. - E o adugo: 
- Meu companheiro, digo-te que des~as daí. 
~{a ele nao desceu e disse : 
- Nao descerei, porque se desccr tu 1ne n1atas. 
- Nao, eu nao te matarei: 
Mas o juko nao quis desccr. Entao o adugo para que o 

juko descesse fez chegar um fortíssimo vento que, aproxi
mando-se, fazia assim: ppppp, ppppp, ppppp. O vento, sa
cudindo a árvore, balan~ou de um para outro lado o juko, 
a quem faltaram as fór~as e gritou: 

- Ai ! ai ! ai ! Meu · amigo, nao tenho mais forQas nos 
braQos; socorre-me porque nao tenho mais for~as nos bra
QOS. - E de fato, primeiro a máo esquerda, depois os pés 
destacaram-se do galho, de modo que somente a máo direitá 
tinha ficado presa a ele. Entao gritou: 

- Meu amigo, abre a boca para mim, porque minha 
mao está para se destacar. 

Entáo com a violencia do vento, também a máo direita 
largou o galho. Novamente disse o juko: 

- Meu companheiro, abre logo a tua büca para mim. 
O adugo escancarou a boca para o juko que se jogou 

violentamente nas fauces e escorregou para o ventre do com
panheiro, enquanto este debalde lambia os lábios, procuran. 
do saborear o gosto da presa. Entáo o adugo partiu, fa
zendo "grs" na selva, tendo seu companheiro no ventre. 
Mas o negócio nao ia bem, porque o juko, que estava vivo 
e ileso, agitava-se no interior do seu companheiro e cami
nhava no ventre para baixo. Entáo disse o adugo: 

- Meu amigo, meu amigo; mexe-te e vira-te devagar, 
digo-te move-te devagar. - Inutilmente; pelo contrário, o 
juko brandiu sua faquinha3 e a enterrou no ventre do adugo; 
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a fim de abri-lo e sair. O adugo caiu moribundo, e o juko 
saíu do ventre. Entáo tirou o couro do adugo e com ele fez 
tiras que usou como enfeite, amarrando-as em redor dos 
cabelos. Depois foi cac;ar muito longe. Veio-lhe ao encontro 
outro adugo que o observou atentamente e disse: 

- Malvado, agora matar-te-ei. - O juka gritou alti
vamente: 

- Si111? desafio-te que me mates; tal vez que me pode
rias matar? Nao, nao conseguirás; olha aqui um adugo. 

Mostrou-lhe entao o couro do adugo, em volta da pró
pria fronte como troféu. O adugo tremeu e nao atacou o 
juko, mas fugiu. 

(1) Lenda publicada pelos padres A. Colba.cchini e Cesar Al
bisetti em "Os Bororos Orientais (Companhia EditOra Nacional, Col. 
Brasiliana, S. P aulo, ·1942, págs. 215-217). 

Os Bororos pertencem a família lingüística do mesmo nome. 
(2) "Cavia aperea. Casta de porquinho-da-índia". (Cf. Stradelli: 

Vocabulário da Hngua-geral portugues-nheengat'U e nheengatu-portu
gues, in ''Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo 
104, vol. 158, Rio de J aneiro, 1929, pág. 425). 

(3) Anotam Colbacchini e Albisetti (o.e., pág. 217): "Os ín
dios trazem a fac.a ªº pesco~o, presa a guisa de colar; a.ntigamente 
era de pedra, agora de ferro. Sao laminas de canivete presas a um 
barbante e pendentes do pesco~o. 

Nesta lenda os índios narram que também o juko, naqueles tem
pos, tinha o mesmo hábito e trazia uma faca, certamente de pedra". 

. ' 

O JABUTI E A RAPOSA1 (1) 

D IZE:l.1: que o jabuti tinha urna frauta. Um dia, quan
do estava tocando sua frauta, dizem que a raposa2 foi 

ouvir e disse ao jabuti : "Empresta-me tua frauta ?'' O ja
buti responden: "Eu, nao, para fazeres fugir a minha frau- · 
ta!" A raposa disse: "Entao, toca, para nós ouvirmos tua 
frauta". O jabuti tocou a sua frauta assim: fin, fin, fin, fin, 
culo, fin, fin. A raposa disse "Como tu és formosíssimo com 
tua frauta, jabuti! Empresta um pouco a miro". O jabuti 
disse: "Toma! Agora nao leves minha frauta; se correres, 
eu atiro €Sta cera na tua costa" .. A raposa tomou a frauta 
do jabuti e tocou, experimentou dan~ar, achou muitíssimo 
bonito, correu com a frauta. O jabuti correu atrás: mas 
náo correu; dizem que estava voltando no mesmo lugar. 
Entáo disse: "Deixa estar, i:aposa! Daqui a pouco eu te 
apanharei." o jabuti foi pelo bosque, chegou a margem do 
rio, catou madeira para fazer ponte, para atravessar por 
cima; chegou a outra margem, trepou, catou árvore de mel, 
tirou mel de pau, voltou para trás, chegou ao caminho da 
raposa, fincou sua cabega no chao, pegou o mel de pau, 
ungiu. . . Daí a pouco a raposa chegou ali e olhou para 
aquela água. Lustrosa e bonita que era aquela água. A ra
posa disse: "Ih!. . . o que será isto?" Depois enfiou seu 
dedo, lambeu e disse : - hi. . . i. . . i. . . isto é mel!" Outra 
raposa observou: "Que! mel aquilo1 Qual! · Do jabuti é .. . 
aquilo, como en tao?" A outra respondeu: "Que de jabuti .. . 
isso ! Isso é mel, como entao1" Esta va muito seden ta, in
troduziu nele sua língua. O jabuti apertou seu. . . A ra
posa gritou: "Deixa a minha língua, ó jabuti!" A outra 
disse: "O que eu te disse? Eu disse a ti que isso era. . . de 
jabuti; tu disseste: isto é mel, como entáo?" O jabuti disse · 
entáo: "Ham! ham! o que eu disse a ti? Cade, que eu náo 



\ 

LENDAS DO íNDIO BRASILElllO 

te apanhei' Tu, dizem, és muitíssimo esperta, raposa! Que 
é da minha frauta' " A raposa respondeu: "Eu náo a tenho, 
jabuti." O jabuti disse: "Tu tens, como entáo? Traze, traze 
já, senao eu aperto muitíssimo". A raposa já entregou sua 
frauta. 

(1) Lenda recolhjda por Couto de Magalháes na reg1ao do rio 
Juruá e publicada em O Selvag.ern (Companhia Editora Nacional, Col. 
Brasilian::i,, 3$ edi~áo completa, Sáo Paulo, 1935, págs. 243·244). 

Comenta este mesmo autor (o. c., pág. 243) : "0 en sino con ti do 
nesta lenda, é o mesmo da fábula grega "A raposa e o corvo", dando-se 
até a coincidencia de, tanto nela como na fábula de Fedro, ser o li
sonjeiro personificado pela raposa. "Ninguém deve fazer a outrom aqui
lo que ele pede depois de lisonjear, porque se expoe a sor logrado". 
A máxima ó assim desenvolvida: 

O jabuti recusou.-se a emprestar sua frauta a raposa: esta lho 
pediu entáo que tocasse; o jabuti tocou co~sa muito sem ~ra~~' qu~ 
entretanto deu motivo a raposa para se admuar do. quanto ele, Jabuti, 
era formo~o tocando o instrumento. O jabuti, depois dessa lisonja, fez 
o que a princípio recusava, isto é, emprestou a frauta, e a raposa 
fugiu com ela. 

A segunda parte da lenda é o desenvolvimento daquela outra má
xima, qµe, como já notei atrás, parece que preocupava sobretudo os 
mestres selvagens, isto é: a inteligencia tudo vence. O jabuti, apesar 
de ser um animal vagarosíssimo, consegue, por urna espirituosa astúcia, 
reaver a frauta roubada pela raposa. 

A segunda parte da lenda é chocante para os nossos hábitos: os 
que já leram as comédias de Aristófanes verao que o indígena ficou 
muito aquém do poeta grego em matéria de liberdade de cona". 

(2) Anota Herbert Baldus (Lendas dos Indios do Brasil, l• edi
~ao, Editora Brasiliense Limitada, Sao Paulo, 1946, págs. 119-120): "No 
Brasil, impropriamente, usa-se o nome deste carnívoro europeu para 
designar as várias espécies menores do genero Canis e o gambá (R. 
von Ihering: Dicionário dos Animais do Brasil, pág. 676). No sul do 
país, gambá é o mesmo que mucura na Amazonia, sarue, sarigué e sa
riguéia na Bahía, e timbu ou cassaco em Pernambuco e Ceará, a saber, 
o nome comum das quatro espécies de marsupiais do genero Didelphi.s". 

O JABUTI E A RAPOSA1 (11) 

O JABUTI entrou no buraco do chao, assoprou sua 
frauta e esta va dansando: fin, fin, fin, culo, fon, fin, 

fin, culo, fon, fin, culo, fon, fin, te tein ! te tein ! tein ! 
A raposa2 veio chamar o jabuti: "ó jabuti!" O jabuti 

respondeu: "U!" A raposa disse: ''Vamos experimentar nos
sa valentia?" O jabuti respondeu: ~'Vamos, raposa; quem vai 
adiante?" A raposa disse: "Tu, jabuti". "Está bom, raposa; 
quantos anos seráo, raposa?" A raposa rcspondeu: "Dois 
anos". Entao, a raposa fechou o jabuti no buraco do chao. 
Depois que acabou de · :fechar, disse : "Adeus, jabuti, me 
vou cmbora". De ano em ano vinha falar com o jabuti; 
chegava a porta do chao e chama va o jabuti: "ó jabuti !'' 
O jabuti respondia: "ó raposa, já estarao amarelas as fru
tas do taperebá3~" A raposa respondía: "Ainda nao, jabuti; 
agora os taperebazeiros estáo apenas com suas flores, adeus, 
jabuti; me vou embora ainda'.,. Daí, quando chegou o tempo 
para o jabuti sair, a raposa veio, chegou a porta do buraco 
do chao e chamou. O jabuti perguntou: "Já estáo amarelas 
as frutas do taperebá?" Aquela respondeu: "Agora, siro, ja
buti; agora estáo na verdade; agora, sim, em baixo da ár
vore está bem grosso delas". O jabuti saíu e disse: ''Entre; 
raposa". A raposa perguntou: "Quantos anos seráo, jabuti?" 
O jabuti respondeu: "Quatro anos, raposa". O jabuti me
teu a raposa no buraco do chao e foi-sc embora. Um ano 
depois, o jabuti voltou para falar coro a raposa; chegou a 
porta do buraco do chao e chamou: "ó raposa!" A raposa 
r esponden: "Já estarao amarelos os ananás4

, jabuti?" O ja
buti respondeu : "QuaI ! Ainda náo, raposa; agora eles ape
nas estáo rosando. Eu vou embora; adeus., raposa". Dois 
anos depois, o jabuti voltou e chamou: "ó raposa!" Calada. 
O jabuti chamou segunda vez. Calada. Só as moscas saíam do 
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buraco. O jabuti abriu o buraco do chao e disse : "~ste la
dráo já morreu". O jabuti puxou para fora. "Que foi que 
eu disse para voce, ó raposa? Tu nao eras macho para te ex
perimentares comigo". O jabuti deixou-a aí e foi-se embora. 

( 1) Lenda colhida por .Couto de Magalháes na reg1ao do Río 
.Juruá e publicada em O Selvagem (Companhia Editora Nacional, Col. 
Brasiliana, Sao Paulo, 1935, págs. 245-246). 

.Comenta Couto de Magalháes (o.e., pág. 245): "0 jabuti e a ra
posa apostam para ver quem resiste mais tempo a forne. Sendo o ja bu ti 
um animal que hiberna, pode suportar a experiencia por dois anos e 
dela sair coro vida. Outro tanto nao aconteceu a raposa, que, nao ten
do a mesma natureza do jabuti, morreu ero meio da experiencia. 

Parece que a parábola quis ensinar que, pelo fato de um hornero 
fazer uma coisa, nao se segue que todos a possam fazer e que, antes 
de empreende-la, devemos primeiro consultar se a natureza nos dotou 
das qualidades necessárias para a sua realiza~ao." E prossegue: "Entre 
os nossos indígenas, como entre os gregos, e romanos, a esperteza da 
raposa é freqüentemente exposta ao ridículo e figurada como nociva a 
mesma raposa". 

(2) Raposa é o nomo com que, no Brasil, se designara impropria
mente várias espécies menores do genero Can is e o gambá. ( Cf. Baldus; 
L endas dos t ndios do Brasil: Editora Brasiliense Limitada, Sao Pau
lo, 1946, págs. 119-120). 

( 3) Arvore anacardiácea ( spondias lutea) , chamada também ca
jazeira, cajá, acajá e taparebá em vários pontos do Brasil. O seu fruto 
é o sustento favorito dos jabutis. 

( 4) l!.,ruto e nome de urna planta cultivada da família das Bro
meliáceas (A.nanas sativus Schult), também conhecido por Abacaxi, que 
é urna de suas variedades. 

• 

O ]OGO DOS OLHOS1 

O CARANGUEJ02 mandou seus olhos ao Lago Pala
ná3. Ele disse: "Ide, meus olhos, a margem do Lago 

Palaná, vamos, vamos, vamos!" Os olhos foram-se embora. 
~le ficou sem olhos. Aí ele disse: "Ah! meus olhos foram 
embora. Pois agora vou chamar meus olhos !" ltle disse: "Vin
de da margein do Lago Palaná, m~us olhos, já, já, já, já!" 
E seus olhos voltaram. 

Enquanto seus olhos voltavam, um jaguar4 estava es
preitando. O caranguejo disse: "Ah! aí vem meus olhos!" 
Depois ele disse: "Agora. ~ mando outra vez meus olhos em
bora!" Quando ele disse isso, o jaguar pulou atrás dele e 
assustou-o: "e ... !" O jaguar perguntou-lhe: "O que tu di
zes aí, cunhado~" O caranguejo respondeu: "Mando meus 
olhos ao Lago Palaná." O jaguar disse : "Como é isso, cunha
do1 Eu quero ver isso!" Aí o caranguejo disse: "Aimolá-pó
dole5, o pai do peixe traíra já se aproxima de meus olhos 
para os engolir!" Aí o jaguar disse: "Nao! Eu quero ver 
isso! Manda os teus olhos!" O caranguejo disse: ''Bem, vou 
mandá-los!" Depois ele disse: "Ide a margem do Lago Pa
laná, meus olhos, vamos., vamos, vamos, vamos!" Os olhos 
f oram e só ficaram os huracos (órbitas) . Aí o caranguejo 
disse: "Tu viste, cunhado~" O jaguar respondeu: "Chama 
teus olhos, cunhado!" Aí o caranguejo disse: "Vinde da mar
gem do Lago Palaná, meus olhos, já, já, já já!" Os olhos 
vieram. O jaguar disse : "~landa os meus olhos, cunhado !" 
O caranguejo respondeu: ''Nao, o pai da traíra já está per
to !" O jagúar disse: "Siro, eu quero que tu os mande!" O 
caranguejo respondeu: "Bem, fica bem quieto!" Depois ele 
disse: "!de a margem do Lago Palaná, olhos de meu cunha
do, vamos, vamos, vamos, vamos!" Os olhos do jaguar fo
ram embora e ele estava cego. 
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O jaguar disse : ''Vinde da margem do Lago Palaná 
olhos de meu cunhado, já, já, já, já!" Os olhos do jaguar 
voltaram. O jaguar disse: "Isso fizeste bem f eito, cunha
do ! Manda-os embora mais urna vez!" O caranguejo respon
deu: "Nao, o pai da traíra já está bem perto!" O jaguar 
disse : "Sim, manda meus olhos mais urna vez! Só mais 
urna vez!" O caranguejo aconselhou-o a nao fazer mandar 
mais seus olhos, pois o pai da traíra andava perto. Depois 
disse o ~aranguejo : "Ide a margem do Lago Palaná, olhos 
de meu cunhado, vamos, vamos, vamos, vamos!" Os olhos do 
jaguar f orara embora. O pai da traíra apanhou os olhos e 
os enguliu. O jaguar ficou cego, e disse : "Chama meus olhos, 
cunhado!" O caranguejo chamou os olhos do jaguar: "Vin
~~ ~~ !!1argem do Lago Palaná, olhos do meu cunhado, já, já, 
Ja, Ja! Mas os olhos nao vieram. O pai da traíra os tinha 
engolido. O caranguejo disse ao jaguar: "Viste, cunhado1 O 
pai da traíra já os enguliu!" O jaguar aborreceu-se porque 
seus olhos nao vinham. :ítle disse ao caranguejo: "Agora vou 
te comer!" Quando o jaguar se ergueu para pegar o ca
ranguejo, este pulou n'água e se escondeu sob o talo de 
urna folha de bacabaº que ali estava caída. O jaguar pro
curou-o. Agarrou pedac;os de pau, pensando que fossem o ca
ranguejo. O jaguar ficou lá, no mesmo lugar. Quando o 
caranguejo se esconde u sob o talo da f olha de bacaba este 
ficou preso as suas costas, onde se conserva até hoje7

• O ca
ranguejo foi-se embora e se transformou no caranguejo tal 
como ele é hoje. 

O jaguar saíu andando sem rumo pela mata, sem olhos, 
sem saber para onde ia. Sentou-se e1n plena mata. Ali en
controu-o o gaviáo real8 que indagou-lhe: "O que fazes aí, 
cunhado~ ! O jaguar respondeu: "Eu nao fa~o nada!" E 
disse: "O caranguejo mandou meus olhos ao Lago Palaná. 
O pai da traíra os enguliu!" Pediu ao gaviáo real que lhe 
botasse outros olhos. O gaviáo real disse: ''Bem, fica aí ! 
Vou buscar leite da árvore jataí9 ." O gaviáo foi-se embora 
em busca do leite da árvore de jataí. Demorou-se muito. 
Depois voltou. Ordenou ao jaguar que se deitasse. Depois 
esquentou o leite e disse: "Nao digas ai!" Fiea ·quieto aí! 
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Agüen ta todo o calor! Derramou o leite na órbita direita. 
o jaguar aguentou todo o calor e nao disse "ai!". o gaviáo 
encheu a órbita direita. Depois encheu a órbita esquerda. De
pois procurou um raminho e extraiu leite da árvore Kai
kusézímpi (x) pe10, para lavar os olhos do jaguar. Depois 
lavou os olhos com esse leite. O jaguar ficou com os olhos 
claros e bonitos11• Aí o gaviáo real falou: "Agora mata um 
tapir12 para eu comer, em troca dos olhos!" O jaguar -ma
tou um tapir para o gaviáo real em troca dos olhos. Disse 
ao gaviao que matara um tapir. O gaviao real disse : "Dá
me sempre de comer de agora ém <liante! Quando matares 
um veado ou tapir, dá-nos. urna parte para co1ner!" 

Assim :ficou sendo até o dia ·ae hoje. O jaguar mata 
ca<;a para que o gaviáo real tenha o que comer. 

O jaguar foi-se embora, com os olhos límpidos. 
. ~ 

(1) Conto recolhido entre os Tau~ipangs por Theodor Koch·Grün· 
berg, que o ouviu da boca do Taulipang Mayuluaipu. Foi publicado em 
seu famoso livro Von Roraima zum Orinoco (edic;áo Strecker und 
Schroder, Stuttgart, 1924, págs. 132-134). Esta história faz referencia 
a peculiaridade que possuem os caranguejos de projetarem os seus olhos 
para a frente, dada a especial c~:mforma~áo dos mesmos. 

Os Taulipangs pertencem a f amília lingüística Caraíba. 
(2) Nome comum dos crustáceos decápodes e braquiúros. 
(3) Anota Koch-Grünberg (o.e., pág. 132) que no texto primi

tivo em taulipang le-se pala-ná-kape, que quer dizer Lago do Mar. 
( 4) A maior onc;a da América do Sul, de corpo mosqueado (Felis 

on~ L.). . 
(5) "Grande peixe de rapina - Macrodon Traíra" - (Koch

Grünberg: o. c., pág. 132). ' 
(6) Espécie de palmeira (Oenocarpus distichus e O. bacaba Mart.) 

"Da fruta da bacaba', escreveu Stradelli ( Vocabulário da língua-geral 
portugues-nheengatu e nheengatu-portugues, in "Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de Janeiro, 
1929, pág. 720), "se extrai uma bebida, pisando-a, depois de amolecida 
em água quente; alguma cousa parecida com o ac;aí e que é geralmente 
chamada - vinho de bacaba, tomando-se ela também com farinha e 
ac;úcar ou somente com urna dessas cousas". 

(7) "A parte inferior, larga, marron, do talo da palma de ba
caba.", escreve Koch-Grünberg (o. c., pág. 133), "tem remota seme
lhan~a com a coura~a dorsal do caranguejo", 

• 
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(8) Nome comum a duas aves da família dos Falconídeos (Thra
saetm harpya Lin., e Morphus guyanensis Daud.). 

(9) Árvore da :familia das legµminosas (Hymenaea courbaril Lin.), 
também chamada jatobá. "A exsuda~áo natural do jataizeiro", escreve 
Stradelli (o. c., pág. 500), "é usada pelas louceiras indígenas para 
envernizar - vidrar - a parte interna da low;a, obtendo urna camada 
de verniz que, quando nova, imita pcrfeitamente o vidro". Por isso 
é que o gaviáo real foi buscar o leite desta árvore para fazer os novos 
olhos do jaguar. 

(10 ) "Nome de urna árvore babea ou arbusto com látex branco" 
(Koch-Grünberg: o.e., pág. 13B) . 

(11) "0 leite do jataí é táo claro como os olhos do jaguar, disse 
o contador da história", escreve Koch-Grünberg (o.e., pág. 134). 

(12) O tapir, também chamado anta, é um proboscídeo paqui
derme da América do Sul. É um animal pesado, f orte, de pernas curtas 
e focinho alongado em forma de tromba. Noturno, vive em pequenos 
bandos e se alimenta de raizes e plantas tenras. 

O VEADO E A ON<;A1 

Primeiro episódio 

O VEADO disse : "Eu estou passando muito trabalho e 
por ísso vou ver um. lugar para fazer minha casa". 

Foi pela beíra do río, achou um lugar bom e disse: ''é · 
aqui mesmo". 

A on~a também disse: "Eu estou passando muito tra
balho, e por isso vou procurar lugar para fazer minha casa". 
Saíu e, chegando ao n1,e~mo lugar que o veado havía esco
lhido, dísse: "que bom lugar; aquí vou fazer mínha casa". 

No día seguínte veío o veado, capinou e roºou o lugar . 
. No outro dia veío a on~a e disse:"Tupá2 me está aju

dando". Afincou as forquilhas, armou a casa. 
No outro día veio o veado e disse: "Tupa me está aju

dando". Cobriu a casa e fez dois c.omodos: um para si, outro 
para Tupa. 

No outro dia a on<;a, achando a casa pronta., mudou-se 
para aí, ocupou um comodo e pos-se a dormir. 

No outro dia veío o veado e ocupou o outro cómodo. 
No outro dia acordaram, e quando se avistaram, a on<;a 

disse ao veado: - "Era voce que esta va me ajudando !" O 
veado respondeu: "Era eu mesmo". A on~a disse: "Pois 
bem, agora vamos morar juntos". O veado disse: "Vamos". 

No outro dia a on<_;a disse: - "Eu vou ca~ar; voce lim
pe os tocos, veja água, lenha, que eu hei de chegar com 
fome". 

Foi ca~ar, matou um veado grande, trouxe para casa 
e disse a9 S~ll companheiro: "Apronte pará nós jantar-
in.os"~ 
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O veado aprontou, mas estava triste, náo quis comer, e 
de noite nao dormiu, com medo de que a on<;a o pegasse. 

No outro dia o veado foi cagar, encontrou-se com outra 
on<;a grande e depois com um tamanduá3

; disse ao taman
duá: "On<;a está ali falando mal de vocé". 

O tamanduá veio, achou a onga arranhando um pau, 
chegou por detrás devagar, deu-lhe um abrago, meteu-lhe a 
unha, a on<;a morreu. 

O veado a levou para casa ·e · diSse a sua ·cómpariheira: 
"Aquí está; apronte par~ nós jantarmos". 

A onga aprontou, mas nao jaritou e esta va triste._. 
. Quando chegou a noite, os dois nao dormiam, . a onga 

espiando o veado, o vea.do espiando a onQa. . 
A meia-noite ~les estavam com muito sono; a cabega do 

veado esbarrou no jirau, fez: tá! A onGa, pensando que era 
o vea.do que já a ia matar, deu um pulo. 

O veado assustou-se também e ambos fugiram, um cor
~eD:do __ para . um lado, outro correndo para o outro. 
1 ~M y . '· =~·. · ·. - - · · 

{ . .... . . . "' '\ 

. Segundo episóaio 

O vea.do . foi morar em companhia do cachorro. 
Passado muito tempo, , a onga também foi morar lá, 

porque o veado já se tinha esquecido dela. 
No outro dia foram cagar. A onga queria pegar o ca

chorro . . O cachorro, de tarde, quando voltou, trouxe caga 
p~q':lena: cutia, paca, tatu e inharobu. J antara.ro e d.epois 
de Jantar f oram jogar. A onga jogava e dizia: - "O que 
eu cacei nao pude pegar". O cachorro jogava e dizia: "Quem 
tero perna curta nao deve Ca.Qar". Assiro jogararo até que a 
on<;a salt~u no , cachorro. O cachorro e o vea.do fugiraro, a 
onga segu1u atras e, quando pegou o vea.do, este virou pedra. 

O cachorro atravessou uro río e disse a. onga: "Agora, 
se me queres pegar, só se me jogares urna pedra". A on<;a. 
agarrou na pedra e jogou. Qua.ndq a pedra caítt na outra 
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banda, gritou : mé! e virou outra vez em veado. Foi daí que 
se gerou a raiva do cachorro contra a on~a. 

(1) Lenda publicada _ por Couto de Iv!agalháes (O Selvagem, 
Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, Sao Paulo, 1935, págs. 251· 
253), que nao indica a procedencia desta lenda tupi. 

Escreve o mesmo autor (o. c., págs. 250-251) : "A seguinte lenda, 
dividida em dois pequenos episódios, é o desenvolvimento desta má
xima: "Quem mora com o seu inimigo nao pode viver tranqüilo". 

A máxima é desenvolvida com grande habilidade, sem lhe faltar 
o interesse de urna a<_<ao dramática muito simples, mas muito própria 
para fixá-la na inteligencia infantil de povos que nao haviam ·ainda 
transposto o período da idade da pedra. · 

Como nao seria natural que do is inimigos f ossem voluntariamente 
mor::ir juntos, o bardo indígena supos que o veado, depois de haver 
escolhido um lugar para casa, se retirou; e que a on<_<a, ignorando a 
escolha prévia do veado, escolh_eu o mesmo lugar; que aquele veio depois 
da onga ter se retirado, ro~ou e limpou o lugar; que a On<}a, vindo de
pois da retirada do veado, julgou que Tupa a estava ajudando. E assim 
trabalharam sucessivamente, cad.a um supondo que era Tupá quem 
fazia o trabalho do outro, até que, concluída a casa, quando deram 
pelo engano, para nao perder o trabalho, se resignaram a morar jun
tos, resultando daí uma situa<_<ao de recíprocas descon:fian<}as e que é 
descrita com tanta singeleza quanta felicidade de fatos" . 

(2) Sobre Tupa, assim se manifesta Artur Ramos (Intro<l;ugáo a 
Antropologia Brasilewa, 1<> vol., Livraria Editora da Casa do Estu
danto do Brasil, Rio de Janeiro, 1943, págs. 111-112) : "Era um ponto 
assente na etnologia brasileira considerar Tupa como o deus dos Tupi
Guaranis, cm torno do qual g irariam todos os mot ivos mitológicos e as 
próprias práticas religiosas. Tupa era um deus misterioso, que se re
velaría nas manifesta<}éíes meteorológicas, como o trováo ou o relftm· 
pago. Os primeiros jesuítas provocaram logo a sua identifica<;ao eom 
a idéia de Deus. E eomo tal, Tupa passou a ser nas obras dos cronistas 
dos primeiros tempos, assim chegando até hoje. 

Ora, Tupa (Tupa, Tupá, Tupana, Toupan, Tupane ... ) nada mais 
era do que urna das entidades míticas dos Tupinambá como ressalta 
das pes~u~a~ de M:~~ra~x. Foram os jesuítas que interp;etaram o termo 
como s1gmf 1cando coisa sagrada, misteriosa e excelente", tomando-o 
como a ~elhor expressáo para a no<}áo de "Deus" (Métraux, La Religión 
des .Tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani, 
Pans, 1928, .Págs. 52-56). Para alguns cronistas, Tupa era a tempee
tade e os ra.1os, enqua.nto que para outros era. u.m dens particular e um 
herói civilizador''. · 
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Acrescenta Artur Ramos (ibidem, pág. 112): "A no~áo de herói 
civilizador é a que parece mais exata, e nao está em contradi~áo com 
os seus atributos, u.m dos quais é precisamente a do her6i mitico, de 
provocar trovóes e relampagos, como o Xango dos Y orubas. Nos mitos 
Tupinambás descritos por Thevet, e divulgados por Métraux, no seu 
cit3.do livro, Tupa é u.ma personagem de segunda categoria. 

Nas transf orma~óes míticas, Tupa passou a ser um genio ou de· 
monio, que nao era objeto de nenhum culto. Náo tinha. a.quele aspecto 
geral de "sagrado", que se assinala geralmente aos deuses maiores." 

E concluí: "Além disso, a sua área de dissemina~ao parece ter sido 
restrita. Era uma cria.;ao dos Tupis das costas do Brasil e dos Guara.nis 
do Paraguai. As pesquisas de Nimuendajú entre os Apocuvas-Guaranis 
modernos, mostram que Tupa ocupa na cosmogonía destes indios um 
papel análogo ao do mito de Thevet. A difusao do termo deve-se, de fato, 
aos jesuítas, e principalmente a sua associa<iaO com a idéia de Deus. 
Foi urna no<iáO imposta a princípio entre os Tupis costeiros e que o 
trabalho de acultura~ao se encarregou de disseminar entre as demais 
tribos Tupis-Guaranís". 

(3) Tamanduá-bandeira (Myrmeophaga jubata) é um Desden· 
tado, "facilmente reconhecível pelo focinho fino e comprido, a língua 
vermiforme e visguenta, e sobretudo pela bela e rica cauda, que, an· 
dando de um lugar para outro a cata de formigueiros, levanta em ar
co como uma bandeira, de onde a adi<iªº f eita pelos portugueses ao 
nome indígena. O tamanduá, a.pesar de nao ter dentes, é um animal 
respeitável e pode tornar-se perigoso, se chega a abra.;ar-se com o 
adversário, e consegue cravar-lhe no corpo as fortes e afiadas unhas, 
de que é f ornccido. Me tem contado que até a on.;a o respeita e guar
da-se bcm de atacá-lo de frente" ( Cf. Stradelli: Vocabulário da Hngua
geral portugués-nheengatu e nheengatu-po'rtugués, vn ''Revista do Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Rio de 
Janeiro, 1929, pág. 659). 

·~· 

A ON~A E A ANTA1 

QH! meu cunhado! 
- O que é, meu cunhado on~a1 

- Quando eu ando de noite os espinhos espetam· meus 
pés; empresta-me teus cascos para eu andar~ 

- Aqui estao, leva, mas qua~do quiser amanhecer, tra
ze-mos outra vez, porque o calor do sol queima meµs pés. 

Por isso dizem que a onga, quando anda de noite, faz 
bulha e a anta nao, porque está descalga. 

. .. 

(1) Conto colhido por Ba rbosa Rodrigues na rcg1ao do Rio 
Branco e publicado em Por anduba Amazonense (In "Anais da Biblio
teca. Nacional do Río de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, Rio de Ja
neiro, 1890, págs. 155-156) , o qual o comenta com as seguintes pala
vras: "A anta quando anda a noite pelo mato, náo faz bulha, enquanto 
que de dia o faz, o contrário acontece a on~a, por isso dizem os índios 
que andam descal~as quando se nao pressente a sua marcha", dando 
origem a este con to (ibídem, pág. 156). 

A anta é um proboscídeo paquiderme da América do Sul, de nome 
vulgar Tapir. ~ um animal pesado, forte, de pernas curtas e focinho 
alongado em forma de tromba. Noturno, vive em pequenos bandos e 
se alimenta de raízes e plantas tenras. 
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O TAPIR 

ERA urna vez urn tapir, que encontrou outro na flores.
ta, quando ia levando a boca urn cesto de folhas1• 

- Que é que voce tem aí nesse cesto? - perguntou
lhe o primeiro tapir. 

Frutas, - respondeu o outro. 
- Dá-rne entao algumas, - disse o primeiro. 
- Eu nao as posso dar, - declarou o outro. 
O primeiro tapir, entáo, arrebatou violentamente o ces

to da boca do outro. 
Entretanto, ao abri-lo, vendo o seu conteúdo, an1bos mui

to envergonhados um do outro, dispararam pela floresta a 
f ora, em direc;6es o postas. 

E nunca mais se encontraram outra vez perto daquele 
lugar, durante toda a sua vida. 

(1) Leuda publicada por Alfred Russel Wallace (Viagem pelo 
Amazonas e rio Negro, traduc;áo de Orlando Torres, Companhia Edi
tora Nacional, Col. Brasiliana, S. Paulo, 1939, págs. 284-285) . Como 
introduc;áo a esta lenda, o indio que a relatou a Alfred Russel vVallace, 
disse que "o tapir tero o esquisito capricho de soltar o seu estrume 
somente nos lugares onde existe água. O seu estrume nunca se encontra 
na mata, e, sim, nos c6rregos ou nos lugares onde há água, muito em
bora seja ~le em pelotas grandes e táo abundantes que nao se possa. 
deixar de percebe-lo na floresta. Se o animal nao cncontra água, no 
lugar onde se acha, faz, entao, um grosseiro cesto de f ólhas, e neste 
leva-o para o córrego mais próximo, onde o joga". A respeito dessa 
crendice, declara Wallace (o . c., pág. 284), que mui tos afirmam ser 
verdadeira, enquanto outros indígenas asseguram náo o ser. 

MITO DO PAPAGAIO QUE FAZ "KRA, KRA, KRA"1 

Q P AP AGAIO que faz "kra, kra, kra" antigamente foi 
urn menino nluito guloso. Tinha o costume de engolir a 

comida sern mastigá-la. 
Urna vez sua 1nae achou frutos. de bato-í,2 "rnangabeira", 

e assou-os na cinza. O filho comeu tirando-os diretamente 
do fogo. Sao frutos cuja polpa viscosa se mantém calidíssi
ma por rnuito tempo. Co1nendo-os tao quentes, sapecaram-lhe 
a garganta e o n1enino con1e(}ou a fazer: kra, kra, kra", esfor
c;ando-se por vonütar os frutos c01nidos. Cresceram-lhe as asas 
e as pernas; e tornou-se·-u1n papa.gaio que até hoje coiltinua a 
fazer : "kra, kra, kra ". 

(1) Leuda publicada pelos padres A. Colbacchini e Cesar Albis·etti 
(Os Bororos Orientais, Companhia Editora Nacional, Col. Brasiliana, 
Sáo Paulo, 1942, pág. 214 )~ os quais lhe acrescentaram o seguinte co
rueutário: "í:ste mito é evidentemente didascálico, e ensina aos meni
nos a moderac;ao no comer, as vantagens de urna boa mastigagao e os 
danos de urna apressada deglutic;ao". 

Os Bororos pertencem a família lingüística homonima. 
(2) A mangaba é um fruto comestível da casta da sorva. 
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A MUCURA E O ARIRAMBA1 

D IZEM que a Mucura2 tinha urna filha casada com o 
Ariramba3, que ia ao rio e ao lago frechar peixe. No 

rio havia um pau abaixado, de cima do qual esperava o 
peixe para frechar. Quando o ariramba ia, voltava depres
sa, quando menos a sogra esperava. Um dia, o pai chamou a 
filha. 

- Minha filha, como é que teu marido mata peixe? 
- Como há de ser, meu pai1 Sobe no pau que está 

abaixado sobre o río. 
- É assim? Assim eu também mato peixe. 
Depois disso, disse a mulher: 
- Velha, vamos frechar peixe? 
- Vamos, velho. 
Dizem que foram. Esperaram no lago; o velho mucura 

subiu no pau e esperou pelo peixe. 
Sem demora apareceu-lhe o avo do peixe tucumaré. En

tao saltou sobre o peixe, que esperou o bote e enguliu o 
velho mucura. 

- Uhn! meu marido; o peixe avo já enguliu meu ma-
rido. 

A velha correu para casa, gritando : 
- Minha filha, o peixe avo já enguliu teu pai. 
Esta disse a seu marido : 
- Vai ver meu pai que o peixe já enguliu. 
Dizem que este correu e lá chegou. 
- Onde' 
- Aqui. 

.A. Jf.UOURA E O ARIRAJCBA 24.1 

Entáo subiu, e sem demora apareceu o avo do peixe. 
Frechou-o e puxou-o para terra. Disse a. mulher: 

- Traze a faca. 
Pegou na faca e cortou o peixe pela barriga. Achou nes

ta o sogro mucura, já quase a morrer. Levaram-no para 
~asa. 

Dizem que, por isso, ficou com o rabo feio e f edorento. 
O seu mau cheiro é devido ao calor da barriga do peixe. 

(1) Lenda colhida por Barbosa Rodrigues no Amazonas e publi
cada em Poranduba .A.mazonense (in "Anais da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, Rio de Janeiro, 1890, págs. 
193-194). Comenta o mesmo autor (o.e., pág. 191): "Neste cont,o nos 
dá o índio o motivo do pixé ou catinga do gambá". 

( 2) Anota Stradelli ( Vocabulário da Ungua-geral portugues
nheengatu e nheengatu-portugues, in "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", tomo 104, vol. 158, Río de Janeiro, 1929, pág. 
568) : "N ome comum aos Marsupiais, embora com ele se designe, aquí 
no Amazonas, a espéeie mais comum, isto é, a Didelphis cancrwora". 

(3) :f.: um sindáctilo, conhecido por Martim Pescador do genero 
Álcedo (Cf. Barbosa Rodrigues: o.e., pág. 191). 
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A TARTARUGA E O GAVIA.O 

e ONTMI que, nos tempos primitivos, urna tartaruga ma
tara um gaviao, que deixou mulher e um filho pequeno. 

Sempre que o filho ia ca~ar cameleoes, achava penas de pás
saros. Chegando em casa, perguntou a sua máe: 

- De quen1 sao as penas que eu acho sempre no mato, 
quando vou ca~ar? 

- Mt.:u filho, sao de teu pai, que morreu. 
Calou-sc ele e concentrou-se. Cresceu e estava quase mo~o. 
Um dia foi ca~ar e encontrou urnas tartaruguinhas. Es-

tas disseram-lhe: 

- Vamo-nos banhar? 
l';le dissc : 
- Va1nos. 
Dizem que se banhara1n e no banho, ele queria pegá-las 

com as unhas. EJas entáo diss.eram-lhe : 

- Por isso minha avó matou teu pai. 
- Agora sei quem, verd~deiramcnte, matou meu pai. 
Cresceu e, quando já grande, disse: 

- Vou experim.enta.r n1inhas for<;as. 
Dizem que experimentou-as no grelo do miriti2

• Chegou 
e meteu as unhas para o arrancar. Experimentou, puxou e 
nao o arrancou. Disse : 

- Nao tenho ainda for<;as. 
Poi outra vez experimentá-las. Entáo arrancou o grelo 

e disse: 

- Agora já tenho for<_;a. Agora vou deveras vingar 
meu defunto pai. Esperarei a saída da avó das tartarugas. 

) 

A PARTA.RUGA E O GAVIA.O 

Dizem que um dia aquela espalhou paricá3 em cima de 
urna esteira. Houve depois chuva com vento, e ela disse as 
netas: 

- Voces váo ajuntar para recolher da chuva o paricá. 
As tartaruguinhas nao f oram, por ser aquel e . pesado, 

e por isso chamaram : 
- l\IIinha avó, venha ajudar-nos. 
A avó saiu e foi ajudar as netas. 
O gaviao estava vigiando, e, vendo-a sair, saltou-lhe 

e1n cima e a carregou para um galho de pequiá4
• 

En tao a velha tartaruga disse ao gaviao: 
- Como vou n1orrer agora,· manda chamar teus pa

rentcs para que vcnhan1 me ver morrer. 
Vieram, entao, todos os parentes do gaviáo. Chegaram 

todos os pássaros e ajudaram a matar a velha tartaruga. 
Os pássaros que a mataram, ficaram sarapintados. Outros 
:ficaran1 ver1nelhos. Aqueles que beliscaran1 o casco fica
ram co1n o bico preto; outros que beliscaram o fígado fica
ram verdes. 

Assim acabaram as tartarugas assassinas; assim se aca
baram. 

Desde entáo os pássaros ficaram pintados. 

( 1) ftste conto, que foi recolhido na reg1ao do Rio Negro por 
Barbosa Rodrigues, foi publicado em Poranduba .. thnazonense (in "Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 1886·1887, vol. XIV, 
Uio de Janeiro, 1890, págs. 170-171). 

(2) Uma bela palmeira (Ma1tritia flexuosa Mart. ), cujo grelo 
dá fibras muito fortcs empregadas em tecidos e redes (Cf. Barbosa 
Rodrigues: o.e., pág. 168) . 

(3) Segundo Barbosa Rodrigues (ibidem, pág. 169), "o paricá é o 
fruto da Piptadenia colubrin'n<L, cujas sementes socadas e amassadas 
dáo o pó inebriante de que se servem os gentíos em suas festas (Mu
ras) ou como remédios (Mauhés)". 

( 4) ~ o Cariocar braziliensis, cujo fruto dá um excelente óleo, 
muito parecido coro a gordura de tartaruga na cor e consistencia (Cf . 
Barbosa Rodrigues: o.e., pág. 169). 
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o MAUARI E O SON01 

e ONTAM que o Mauari2
, querendo matar o sono, o es

perou num galho de pau. 
- Eu vou matar este sono; agora vou vigiar para ma

tá-lo. Esperou. Nao demorou-se muito tempo. Viu vir um 
vulto. 

- Parece ser o sono que vem. Dizem que quando o 
vulto estava já perto, e que quando o sono estava bem 
perto, cochilou, e de repente voou gritando: Cuál cuá! cuá!. .. 
E f oi-se embora o- lVIauari. 

- Ora, veja, meu cora<;áo, nao soube quando cochilei, 
mas agora eu o espero outra vez. 

Esperou. Entao viu, ainda outra vez, perto urna eseu
ridáo que se aproximava. 

- :m1e aí v.em, agora eu o frecho com o meu bico. 
Já estava chegando perto, quando cochilou; de repente 

abriu os olhos, assustou-se e foi-se embora, voando, a gritar: 
e ... 1 ... ' ... 1 - ua.. . . cua... . cua .... 

Assim acontece todas as noites, desde a mais remota 
antiguidade. 

(1) Colhido por Barbosa Rodrigues (Porand1¡,ba .él.mazonense, in 
"Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro", 1886-1887, vol. XIV, 
Rio de J aneiro, 1890, pág. 154) na regiáo do Rio Branco. 

(2) Anota o mesmo autor (ibidem, pág. 153): "é um longirosto 
que nao tem pouso certo para dormir. Durante o dia e a noite, pousa 
pelos galhos das árvores das margena dos rios e apenas come~a a 
cochilar, levanta voo, gritando como espantado. Só consegue dormir 
alguns instantes, quando descan~a o bico nas costas. Nao pode facil
mente dormir porque, quando o vai fazendo, a cabe"ª cai, arrastada pelo 
peso do seu grande bico, e despertando, voa, assustado. ~ o mesmo que 
Ma.guari (Árdea Maguari Cm.el ou Cwonio Maguari Tenm)". 
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