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Esta coleção de lendas tem por fim familiarizar os leitores com a alma dos índios do
Brasil. Ainda que apresente interêsse ao mitólogo e etnólogo, foi feita com o pensamento
em todos . aqueles que procuram o eternamente
humano nos diferentes povos da terra. E se
bem que reuna . dados do mundo espiritual de

1

'

tribos das diversas regiões do país, não é por
esta multíplice proveniência e, sim, pela quan~
tidade de traços psíquicos universalmente difundidos, que ela revela a sua verdadeira riqueza.
Ao lado do sentimento do trágico mostra-se,
nessas lendas, a veia cômica de seus narradores. E' o rude humor de gente da mata, talvez
não muito próprio para qualquer aluna dum
colégio de freirRs, mas bem saboroso fara os
leitores despidos de preconceito.
Herbert Baldus que selecionou e comentou
as lendas, é professor de Etnologia Brasileira
na Escola Livre de Sociologia e Política, Instituição Complementar da Universidade de São
Paulo. Escreveu sôbre os nossos sel, ícolas numerosos trabalhos, frutos da sua longa convivência com êles.
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PREFACIO

Esta compilação te1n })Or fi1n familiarizar os leitores co1n a álm~a dos índios do Brasil. Ainda que o'f;e-,...
r eça petiscos ao 1nitólogo e et11ólogo, foi :feita com o
pensamento em todos àquel'es que procuram o eterna·
mente humano nos diferentes povos da terra. E se
bem que reuna, no espaço .reduzido de poucas dezenas
de páginas, dados do mt1ndo espiritual de tribus das
diversas regiões do país, não é por esta multíplice proveniência e, sim, pela quantidadie de traços psíquicos
universalmente dift1ndidos, qt1e ela revela a st1a verdadeira riqu~za.
Certos porn1enores d11ma le11da podem s'er p~ct1liar
mente compréen~íveis, i11teressa11tes e mesmo importantes para a tribu do narrador, tendo, portanto, significado etnográfico. Evid'ente é a ft1nção social do
1nito boróro no qual Bacororo e Itubore ve11cem os animais que devoravam homens. ~Je justifica e autoriza
a posição dos att1ais desce11dentcs destes dois heróis,
isto é, dos chef•es., .'
\\
o que, porém, é o "eternamente 11t1mano" nessas
narrações? O que são nelas os "traços psíquicos universalm·e nte difundidos"?
São a coexistência do })e1n e do inal, o conjunto de
qualidades opostas cuja valorjzação pod'e variar de cultura ,para cultura, mas que não deixam de unir-se e
viver uma ao lado da outra no íntimo dos homens de
todas as épocas e de todos os países. Nas lendas dos
índios não há nen1 mais nem menos crueldade do qu'e
nos contos do Chapelinho Ver1nell10, do lobo e dos ca..
britinhos, do Barba Azul e da Branca de Neve. Na
1-enda pareci, a moça é enterrada viva; na lenda tat1lipáng, a mulher corta traiçoeiramente a perná do ma..
rido; na lenda vapidiana, o urubú-rei arranca os olhos
!--
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do genro. Por outro lado, quanta bondade mostra a
.,
-

moça que se casa com o pobre velhinho na lenda carajá, quanta meiguice .e doçura há na pequiena história
caxinauá do menino que virou cambaxirra, quanta abnegação revela a moça J)arecí pedindo fosse e11terrada
viva afim de poder ser útil aos. seus ~ aos outros.! E
a int1lher da lenda taulipáng que se torna ilimitadamente atroz por preferir um homem ao outro, .ma11if esta, .no último desespero, nada n1ais do que puríssi- ·
' mo a1nor ~m.atierno.
1
'
O sentimento ·do trágico parece ser refletido ·pela
' le11da na qual o marido duma moça caxinauá mata ;na
caça o sogro e o cunhado que tinham virado porcos.
Digo: parece, porqt1e o texto, depois de relatar o acontecimento, diz simj>les1nente: "A moça foi embora, o
marido tambem e tamhem o filho. Não se sabe para
onde fora1n." Se essas palavras exprimissem de fato
aquele sentimento, seriam sua mais sublime expressão.
A veia cômica revela-se nos contos dos ani1nais·. Et
o rude humor de gente da n1ata, talvez não muito próprio par a qualqtier alu11a dt1111 colégio de fi·eiras, inas
gostoso para 1)essoas inenos adocicadas.
E1n ,resun10: car~ leitor, saboreie as lendas dos índios do Brasil como ~~11ui11as r e1)ercussõ1es da vida
, . se1npre n1á e semP,re ~uá! , · .'
· .
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Amazônia

No prÍllCÍpio· não havia noite - dia somente havia
em todo tempo. A noite estava adormecida no fundo
das águas~ Não havia animais; todas as coisas falava1n.
A filha da ,Cobra Grande - conta1;n - casara-se
com um moço.
tsse moço tinha três servos fieis. Um dia, êle cha1nou os .três servos -e disse-lhes:
- ldte passear, porque miinha mull1er não qu~r
dormir comigo.
Os servos foram-se, ie então êle chamou sua mulher
r>ara dormir com êle. A filha da Cobra Grande respondeu-lhe:
- Ainda não é noite.
~
0 moç'O disse-lhe :
.
- Não há nQite1; somentie há dia.
/
.
A ;nioça falou:
- Meu pai tem noite. Si queres dormir comig9, ~
manda buscá -la, pelo grande rio.
·
._
O moço chamou os três servos; a moça mandon.-os
à casa de seu pai para trazerem urn caroço .d e tucumã.
Os servos foram, chegaram à casa da Cobra Grande, 'esta lhes entregou um caroço de tucumã muito bem
fechado e disse-lhes:
- Aqui está; levae-o. Eia 1 Não o abraes, senio
todas as coisas se perderão.
Os servos foram-s'e, e estavam ouvindo barulho dentro do côco de tucumã, assim: t'em, ten, ten, ten. . . xi ...
Era o barulho dos grilos e dos sapinhos qu-e cantam
de noite.
Quando já estavam longe, um dos servos disse a
seus companheiros:
1

1;
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- Vamos ver que barulho será êste?
O piloto disse:
- Nã-0; do contrário i1os perdere1nos. '' an1os en1bora, eia, remae!
Eles foram-se e continuara1n a ouvjr aqt1ele l>arttlho d'entro do côco ·de ti1ct1mã, e i1ão sabiam que barulho era.
Quando já .estava1n in,uito lo11ge, aju11tara1n-se 110
meio da canôa, ace11dera1n fogo, derreteran1 o bret1 que
fechava o côco e abriram-110. De repente tudo ·escurece1l. ,
·O piloto 'e ntão disse:
- Nós esta1no.s perdidos; ie a 1noça, em st1a casa,
já ~abe que nós abrimos o côco de tucumã !
Elies seguiram via.gero. ·
A moca, em stta casa, disse então a seu .m arido:
- Eles soltaram a ,noite·; vamos esperar a manhã.
Então 1todas as- coisas que estavam espall1adas pelo
bosque se transformaram em animais e pássaros.
4 As cóisas que estava1n ~spalhadas pelo rio se transformaram ,em pates e · em peixes. Do paneiro gerotise a onça; o pescador e sua can'ô a se transformaram
.em pato; de st1a cabeça nascerrun á cabeça e o bico do ;
pato; da canôa, o corpo do pato; dos remos, ~s p.e rnas
/
do pato.
A f~lha: da Cobra Grande, quando viµ a e~trela d'al,va~ disse a seu marido:
.
.
- A madrugada vem rompen~o. Vou dividir ó
dia da .noit~
Então ela enrolou tim fío, e diss'e-lhe: ' "
- Tu serás cuj ubi.
Assim ela fez o cujubr; pintou a cabeça do cujubi
de branco com tabatinga; pintou~Ihe as pernas de vermelho com urucú, e, então, disse-lhe: '
- Cantarás para todo se1111lre quand.o a 111anl1ã vier
raiando.
Ela enrolou o fio, sacudiu cinza em riba dele, e
disse:
,,
- Tu serás inambú, para cantar nos diversos ten1pos da noite e de madrugada'.
1
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A PRIMEIRA PAXIUBA
-

1

Lenda recolhida enlre os Yaliuna do rio

~4papori$.

I

f

Há m11itos, muitos anos, '"eio da grande casa de
água, pais do sol; t1m ·m enino que sabia cantar tão maravilhosan1ente que genl'e chegou de toda parte para vê..
lo e ,o uvi-lo. O nlenino chamava-se Milómaqúi.
Mas todos os qi1e o tinham ouvido, cairam mortos
ao voltarem para casa e comerem peixe. Então os seus
pa;rentes agarraram Milo1naqt1i. Entrementes; êste já
se tinha tor1iado rapaz. Qt1eimaram-no numa grande
fogueira,_por ser êle ruim e ter morto os s'eus irmãos ..
Até morrer, porém, o rapaz continuou cantando maravill1osa1ne11te, e qt1ando as labaredas já lhe subiam pelo
corpo, ~an tou :
.
- Agora morro, n1eu fill10, -agora aband~no êste
mundo.
,
Quando o corpo se inchou pelo calor, Milomaqui
cantou ainda com voz magnífica:
- Agora quebra-me o corpo; agora estou morto.
O seu corpo rebentou. Morreu e foi consumido
pelas chamas-. Mas sua alma st1biu ao ceu. Foi ainda
no mesmo dia que da sua cinza cresce11 u1na folha '
oblonga e verde, ficando cada vez maior. Estendeu-
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De então para cá todos os pássaros cantaram iem
seus tempos, ie de 1nadrugada, para alegr'a r o principio
do dia.
Quando 'os três servos chegaram, o moço disse-lhes:
- Não fostes fieis. Abristes o caroco
.. de 'tucumã,
soltastes a noite e todas as coisas se perderam, e vós
tambén1, que, vos virastes 1nacacos, andareis para todo
sempre pelos galhos dos pa11s.
(A bôca preta e a risca a111arela que êles tê1n no
braço, dizem que são ai11da o sinal do breu que f·e chava
o caroço de ,tucumã e que escorreu sobre êles quando o ·
derret eram:)
,
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se e tornou-se, já no dia seguinte, uma árvore alt~.
Era a primeira p~xiuba. Antes não .havia estas palmie1ras. De .s ua madeira a gente fabricava grandes flautas que reproduziam as lindas melodias cantadas outrora por Milomaqui.
Em nossos dias ainda, os homens tocam ,a s flautas
toda vez em q11e as frutas da selva estão maduras, jejuando e dansando em .honra d~ l\t[ilo111aqui q~1e fez ~s
frutas todas. As mulheres, porem, e os 1nen1nos nao
pod~m . ver as flautas, pois de contrário têm de ;morrer.
•

3. -

GILIJOAIBU TORNA-SE SETE-ESTMLO

Lenda dos Taulipáng da região situada entre o Roroima '
e o rio Uraricuera_, Guiana Inglesa e Brasileira.
,
Era uma vez um homem de nome Gilijoaibu. Tinha uma mulher, Vaiúlale, que não queria saber nada
dele. Tinha um irmão bonito, e ela gostava deste irmao.
..
_
Um belo dia, Gilijoaibu trepou num abacateiro, colhendo os frutos. ÀS -escondidas, a mt1lher tinha trazi<lo i1n1 nla·c hado. O homem st1biu na· árvore para colher os frt1tos. · Jogoi1 . os frutos par~ baixó. Ela, os
recolhiei1, agt1ardando só o momento. em que êle des·
ceria. O' home1n ia d escendo. Quando chegou no
meio do tronco, a mt1lher tomou o machado e cortou-lhe a perna direita, con10 se vê ainda hoje. Ela
vol tot1 para casa.
O irmão estava trabalhando na roça. Numa árvore estava t11n passarinho que cantava'
•
- Girijovaid.
O irmão perguntava:
- O que diz o pássaro?
O passarinho aproximou-se, batet1 as asas e cantou:
- A mulher de teu irmão cortQu, com machado, a
perna dele.
O irmão deixou a . enxada e correu furiosamente,

-

1

para~sa..
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Vaiúlale estava deitada na rede. Devantou-se
qua,n do êle veiu, e deu-lhe caxiri. ~le perguntou :
- Onde está o meu irmão?
Ela disse:
,
- Ficou colhendo frutos.
O irmão tornou-se triste e deitou-se na rede. Veiu
a mulher e deitou-se em cima dele. O irmão quiz saltar fora, mas ela o embrttlhou na rede. Anoiteceu. EI~· ,,,
11ão qt1iz deixá-lo sair .da rede, a maldita, nem siequer
para fazer pipi.
,
O marido estava no mato gritando de dôr. Ela
disse:
- Deixa te11 irmão r Foi pescar, talvez. Quando
voltar, sairei da rede.
O irmão, porém; sabia de tudo, pois o passarinho
lh'o tinha contado. De noite, para ter tempo de fazer
pipi, pedit1-lhe comida. Ela saiu da re<le. Então veiu
o marido, .arrastando-se e gritou:
- 0 '11, meu irmão, minha perna foi cortada por
machado! Mata esta mulher!
O irmão perguntou à mµll1er.
- O que fiz·e ste co1n t'eu marido?
Ela respondeu:
- Não lhe· fiz nada. Deixei-o pescando e colhen.·-,
do frutos~
'
Assim e11ganou se1npre o irmão.'
tle tornou : ·
- Fizeste alguma coisa a ineu irmão. O passarinho m'e contou a história.
Ela disse:
- Mentira! Não lhe fiz nada. Não lhe fiz mal
' algum.
Quando, ,de fora, o inarido gritou de dôr, ela juntou-se nova1nente com o irn1ão na rêde, abraçando-o
tão firme qu'e não pode sair. O irmão disse:
- Fizeste alguma coisa ao hom•em. Não oúves
como êle grita?
Mas .a mulher n"iio deixou o irmão sair da rêd.e ' enquanto ó outro jazeu, gritando diante da casa:
- J»eu irmão, m,eu ir1não, ~juda-me, meu irmão J
1
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O ir1não não pode sair.
O ferido tinl1a uma fl a11ta d e lac..: uara. I.,"'icou no ·
cl1ão e gritou até a n1•e ia-noite. Então o irn1ã o r espondeu:
...
- Não posso ajudar-te. Tua m11ll1cr não n1e deixa .sair da rêde.
Ela tinha fechado a porta, amarrando-a co1n cor- ·
das. O irmão disse ao fericlo:
---- Dia virá em. que te vingarei ~ Sofre lá fora I Tua
mulher te1n de sofr'er rtm dia tambem :
Bateu na mulhçr, mas ·e la não o soltot1. ' '
Fora, o ferido ergueu-se apoiado à ombreira, trePº? n~ telhado e tocou na st1a flauta: ting-ting-ting.
O irmao dentro da casa chorava, pois tinha dó dele. O
ferido tirou a flauta da boca e disse ao irmão:
- Fica em casa! Cria bons filhos e bôas filhas!
Saud·e e felicidade! ' rou-me embora. Forma bôa família! 1\1as toma cuidado co1n a mulher ! Desconfia
sen1pre dela!
O irmão perguntou:
- Aonde vais? ·
O ott tro respondeu :
J'
•
- V,ou para o c•eu.. Quero ser sete1"estrêlo, o corpo ~ · ' ·
com um_a só :per!lª·
.
.
~
"
.. ', , t~•.~ · t
~ntao o irmao respo·n deu·::
, .
· · ,~ " •, ~·
. . . . . Fico aqu.í por algt1111 tetnpo, enquanto não tiver "~ ·.' .
desgôsto e J11á sorte. Estou triste ,p or teres de so.frer ' ..
tanto. Um dia, tua mt1lher pagará pelo que te ~z.
Ten1~o muito dó de ti.
•
Então disse o 011tro:
- Quando eu chegar ao ce11, haverá muita trovoada e chuva. Então virão as piracemas e tu comerás
muito peixe. (Até o dia de hoje, ,sete-estrêlo indica o
tempo das chuvas).
Sete-estrêlo sillliu ao ceu, ~mpre tocando 'tingting-ti11g. Então q mulher soltot1 o irmão, abriu a por- "'
ta e ,espioU\~ O' irmão sentot1-se no chão e chorava.
Sete-estrêlo cl1orava também e disse:
- V1ou ver onde .p osso ficar, onde ,acho lugar no
'

'

•

Ir

ir111ão 1uenor ficot1 com a lllulher, fazia casa e '

-

j

1

~~

\

O
roçft, tendo co111 ela cinco fill1os, duas fêmeas e três
varões. Pe11sav a sc111pre com tristeza ·na viagem de
.
seu 1rmao.
Um dia, indo cacar,
encontrou uma coln1eia. S·e m.,
pre proct1rava t1n1 meio de matar sua mull1er. Quando voltou .p~ra casa,, disse-ll1e:
- Lá l1á abelhas. Van1os buscar inel!
,A Jnulher respondeu: ..
- Vamos!
:êle sen1pTe s,e le1nbra'va do sofri1n•e nto do irmão e
JJensava n111n meio ele matal' a mull1er. Levou esta o
n1esn10 macl1ado con1 qtte tir1ha cortado a perna do
irmão.- A colmeia não .estava alta. ~le fazia com o
macl1ado um gTande bt1raco redondo no tronco e experimentava até poder 111eter a cal>eça dentro del'e.
F...ntão cht1pot1 o nlel. Fazendo isso, olhava sempre
desconfiadan1ente para a mt1lhier, lembrando-se das pa-.
lavras do irn1ão. ~{as ela estava sentada, tranquilamente. Não queria matá-lo, pois estava muito contente com êle depois de ter 1norto o irmão. Então êle
disse:
- Estou cheio. i\gora é .a tua vez. Experin1enta ! · Chup~ o mel! .
x
, \!.
Ela Jon1ou ' a cabaça, (!U'er endo tirar o inel com a
mão.k Então disse o liomein:
.
. .~
'
- Ponha a cabeça para de11tro, sen ão perde-se mel
demais,~
,.
.
/
:êle tinl1a en1purraclo con1 ambas as mãos o mel de
tal n1a11eira que ela podia JJC11etrar profu11dan1ente.
Então ela deixo11 a cabaca
'e enlrot1 no buraco c o 111 a
.,
cabeça e ,a metade elo c Ol'JJO. O l1o n1 e 111 to1nou-a pelas
p'e rnas, fazendo-a entrar completan1ente. Agarrou o
pedaço de pat1 que tinl1a tirado ela á rvor e. .l\.. 1nu lher
perguntou:
- Para que serve isso?
Respondeu:
- Serve para subir.
Então êle e1npurrou o pat1 no buraco ..
A 1nulher gritou:

,
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- O que ·e stás f az'e11do? Parece que queres matar-me.
•
~le respondeu:
>
'
" •
~ 11
- Pelo que fizeste a m eu irmão pagar-me-ás, agóra. Agora sofrerás o que sofre11 meu ir1não. Te11l10 dó
d'e ti, mull1er, mas' 'pão .aguento 111€ris o que f i.zeste a
.
met1 irmao.
O homem f eclíot1 o Nburaco. Então es~utava na
árvore. Querin ouvir o q,u e seria dela. , Pri1ne,iro, ela
grito11 alto:
.
· ·--.:.. Meus .p ob1!es fill1os ! Meus' pobres filhos! Mes1
tor11ada tatú, lembrar-m·e-ei sen1p1'e dos meus ffll1os !
De1Jois gritou ca~a vez n1ais baixo, fê~ k el}ongkenong-kenong, como faz o tatú, e ficou transformada
em tatú.,
·
.
'
'
O homem
voltou para
casa. Os filhos 1he perg~rrtaram:
- Onde está a nossa mãe?
não contou o que tinha ;feito, mas ~ngan,ou as
crianças dizendo:
•
, .....!- Deixei a vossá m.ãe no 1nato e não sei onde está.
Talvez foi qomida pela onça.
··"
~'
, . Algi1ns· di~s m :a is ·1arcle o ho~~1n foi com º~ :filhos
para o mato e achot1 1t1na col1ne1a. Le,rou <as c~1ança'Si ~
ma•ÍS para. o fundo do mato, d eixando-as lái. Voltou e .
pôs fogo à .c asa. Então regressou p ara jur1to de seus
filhos e eles foram buscar 111el. O homem de.r rubou a
árvore; ti1·0.u -lhe o mel. e co111eu até encher a barriga.
Depois diss~ aos filhos:
. 'I I l
,
- O que van1os ··ser agora? (l,'
1
Uma filha disse:
.
•
•.•'
•
- Não sei.
tle disse:
- Cutia, isso não pode ser. Anta, isso não pode
ser. Veado, isso não pode ser. Mutum, inambú, cujubí, tudo isso não pode ser. Se 11os tra11sforrnar1nos nessies a11imais, seremos ·inortos e com~dos. Vamos \Tirar
araiuág, pois êste 11ão é morto e corrtidQ.

•

.J •

.-n·1.

'

embora, •'·~

•

•

,

•

D1ss'e :·

r

1 ,/

'

'

• '· 1

,

· •· ·

~ A barriga cheia }de mel, só de mel.
~

1 •

,

' •

'I

~

.

'

'

•

l•· •:·

.' ~1

.1.J nlv~
'1'

I'.

.

,• ~L · Vamos~ n1et1s,· fill1os! 1 Vira·IJlOS 1araiu/lg V. Então
nao nos comera o.
1 • · ( •1 ~
•
•
'
·/ ~
,
, t •. '
• ·, • {,. ís'J

-

},··, \1.
•,
~

~

· ~·d~J-;t
·

1:.

{1.;~ui1~

-

1

- a ... a ... a!..
e um ..detrás do ,. 011tro

j

1

.
D1sse·:

-

(··•v..
1} • ~ 1f1}.."'\J"'.t;f~dl4t1,
- â,.
:
' '· rHlf J)~~ < âNrt')t.( 0.8f !J~l'Í
e tod9S. os filh0&.- pisseram: 1. o·h .._.1... r:J"'' <->l}f:qf.n t:l' 1} -·r1iJ
....
...
11
.' ·

mo

~' '

·,•~.fi(l'l

de~apareceram

na ma la. ·
E' por isso que o araiuág, até hoje, gosta de mel,
não tendQ n1edo das abelhaa..
~,.,,, 1
~
~
f

• ,.f

•1

rue

1

•

Cantou:
·
· \
~
~; Araiuág, araiuág, va1nos embora,
- Como araz"uág vamos embora, vamos ' em~ora~
- · Todo1 • '
~~· - Tend:o comido mel, mel, 'vamos embora, várrtos

-
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.
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TAHINA-CAN,
A ESTREIJA
\ ÉSPER
.
.
,

Lentta recolhida entre os' Caraja ~ do rio ' Ataguf:Jfu· 1 ·
~·' r . ~ r
"
f '
f!.

1

i

j

\

l

J

\

~i1 ' N'q .t,~m!tjó: ê~~:lêfue : á,:nn~ãé> . ~~rajá nã~<!' ·s~~i~~«. ~~~~i
1

r·d ça , ném plt\nta\~ o 'm1Ílró~curulrt1ca, ,nem ananá~, r nein .
J;U.áncii'ócà~. ~- .~Ó_ t':'~i~ '.a~"·~r~tas ido má~~ e do' ~·?eh.~,:~.~;
mll'tava e 'do peixé, exis't1á' url1 casal que, 'teV'é d~~s ·,f~;
lhas: Ima11erô, a mais velha, e Denakê, a mais nova:
Num anbÍt'écer cfe cet1 ·estrelado Irnal1erô ' viu Tahina-Can brilhar tão bela e suave, que se não co·n teve
e disse:
·
~
-- Pai, é tão b'o11ito ·aquilo!... Eu queria possuilo para brincar com êle..
O pai riu-se do desejo da moça e disse-lhe que Ta.;.r
hina-Can estava tão longe qu~ ninguem o poderia: ai:.
cançar. Contuclo, acrescentou:
·
~ Só se êle, ot1vindo-te, fill1a, quizer' vir•
!' •• Ora, alta noite, quando todos dor1nian1, a moça
sentit1 que aJg11enl' viera ·colocar-se .a o seu lado; · soh~es~
ialtada. interro·a,oú.: ~
1

1

'

•

1

•

•· ..

.

•

•

• ,

;

'

/
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- Quem és e o que .q ueres d·e 1ni1n ?
- Eu sou Tahina-Can; ouví qtie me querias perto
de ti, e vim. Casa co1nigo, sim?
Imaherô .acordou os pais e acendet1 o fogo.
O'ra, Tahina-Can era t1m velho, n1ui to velhinl10, de
cabelos e barbas brancas como algodão, e de pele enrugada.
Vendo ..o à luz da fogueira, Imal1erô disse:
{,;
:
,~ ,: l~
_,. Nãoi te qu~ro par.a meu i:iarido: és.feio .e vell10, ~' ·,
, · et1 quero um moço forte e ho!11to.
~
·" ·~· t ·
Tahina-Can ·ficou ;muita triste, e. pôs-se a 'cl1ora~·. , ·' · · 1•
Então Denakê, que tinha um coração m·eigo e bo.n doso, compadeceu-se do pobre velhinho e proc11rou ·
consola-lo, dizendo: '
- Pai, ·e11 me ·C:a_so ·com êle ;- eu o quero para· meu
ni'arido. .
E o casamento re~lizou-se, com grande alegria ·-do
trêmulo V'elhinho.
\
Depois de casado, Tahina-Can disse:
- CareÇo trabalhar para te .sustentar, Den.a kê; vou
fazer um roçado para plantar coi~ as boas, que Carajá
ainda .não possue nem conhece.
,
.E foi ao Berô-Can (isto ·é, ao rio Araguai a)'.; dirt:·gju...Jhe a P.ªl~yra. e, ~ntrando nelie, ficou com as perpus. , .·~ · • \
abe~tas, de ri1àne'irâ quie . as águas .p assavam entre el~s.
_.,. .Y.it .
o ·,ve~hinho curvado para a corrente·, de vez em quaqdo ~ .: ,,
mergulhava as mãos 'e ananl1ava as boas sementes que ~
iam vogando ,rio abaixo~
Assim, as âguas deram-lhe dois atilhos de milho
cururuca, feixes de maniva de 1nandioca, e tudo mais
que os Carajá hoje conhecem e plantam.
•
Saindo do Berô-.Can, Tal1ina-Ca11 disse a Denakê:
- Vou derrubar mato, para fazer roçado. Tt1, po- ·
rém, não me venhas :ver no trabalho; fica em casa,
cuidando da comida, para quando eu voltar, cansado
e com os braços doloridos, matares a minha f orne e
restaurares minhas forças.
,
Tahina-Can fo~; mas demorou tanto que Denakê, ·
de mêdo que o 'muito 1c ansaço o tivesse feito cair ex.. ·
háust0 e temendo . dormir, .resolveu desobedecer -às ref·" ',
I

....

'

•
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•

eomendaçõe8 e foi-, de mansinho, procurá-lo. ~
Ah! quie surpresa e que alegria 1
Quem estava ali. a trabalhar, era um moço belíssimo · de alta estatura, cheio de força e de vida, e tinbf
no corpo os enfeites e as pinturas que os rapazes ca- ·
rajá ainda boje usam.. ~nakê não se contev.e; louca
de alegria correu a abraçá-lo, e depois levou-o consi_go
para cas·a, contente por mostrar aos pais ·o seu esposo,
tal como êle era na verdade.
'F oi então que a outra irn1ã, 1n1alierô, o d·esejciü ·
ta111bém, e diss•e.:lhe:
·
,
,
,
· . .
_:_ Tu és mett marido, pois :vieste para inim e r1ão
1>ara Denakê. '
'
Mas respondeu-lhe Tahina-Can:
.
- Só em Denakê encontrei bastantie bondade, para ter pena do n.o bre velhinho; ela o aceitou. quando tu
o desprezavas. Agora nãQ te quero; só Denakê é minha.
Imaherô, de despeito e inV'eja, soltou um grito, caiu
no chão e desapareceu; no lugar dela, e em vez dela
viu-se um 11rutau, pássaro que ainda hoje dâ grito tris..
te e tão forte que parece ser de uma ave muito maior.
Foi assim que a nação Carajá aprendeu con1 Tal1ina-Ca11 a plantar o milho, o ana11ás, a i11andioca e
outras cousas boas que a11t'es 11ão co11hecia.
.

•

'

•

;!,

.

•

. 7

.

. .

'

11

'

. 5.-

- ·e

•

'

MARIDO DA ESTRELA
1 '

.1 Lenda recolhida entre os Umizfina do alto Paraguai.

Um homem de 11on1e Zapalo deito11-se de i10Ite na
sua esteira diante da cabana, olhando para o céu. Viu
uma bela estrela e desejou qt1e ela viesse até êle na for1na die uma~ linda mulher. Cansado, adormeceu. Despertaram-no de repente, e .ê le se assustou. Dua1 mulheres estavam em sua frente.
- Quem sois ,vós? perguntou o homem.
- Aquelas, qu'e ' tu mandaste vir, responderam ·.as
n1ulheres.
.
...
f

·'

\

<
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Ambas ficaran1 com ,ê le. Eram li11dissi·n1as ! O
homem foi caçar e lhes - trottxe mt1ita caça. . l\fas elas
não queriam comer na_.da disso. Queriam con1er só
almécega.
•Dissera1~~ .q.ue ni111ca havia1n visto tais ani.
.

mais.

' Qua11do, no dia ·s~gÍ1il'1te, o llo111e111 nietcu 1>ené;l5 rle
n1t1tum em 1alrnécega~ pàra· fabricar com isso o seu ·en~·
f eite bra·ç al, (as mnlheres •lh,e c"<}meram qbase, toda' a.· al111é~eg~. o .e la rest~ndo 111ui·to' pouco, <foi 'êlc bttscàri
111'ais;' el11 1 co11i pahlíia dás'; 'duak 111tiJltei·e~. Não · àchou
nada. ' ''endo, então, uma bacuba cl1cÍu dc' í i~u1 ~·~ 'Í{t1'à'
fizeran1 ·o ·h o1nem ttepar1 e seguir,a1n-no. 11 A ã~vo;e1 ca1neçou a crescer rapidamente. Quando o hohliem qtiiz1
descer, as 1nulheres· .disserain que, se · tal fizesse,• lhe
cra~ari.a~ o 2rcq nas· nádegas.
1

1

· ··Então êle •sttbiu caaa vez n1ais até J>etdcr-sc d~ vista. Seguiran1-no as 'duas mulheres. A árvoi·e creséia
e crescia. Finalrrien-te, todos ch'egara1n' ao ceti.
i
.
...
'
O l1omem p~_ssou ínt1ito 111al no ceu. Não con1çu
n.~da~ pojs Já todo q 111u11do costu1nava con1er só almé-,
cega. .S~11ti11d.o isso~· à gent~e. ,dQ ce11 fabricou u1n 'pote
ll;)Uito gr~nde.,e un,1a :! or;te ,co;i;da de· ~ibr~s de tucul)l,'
para retôrnq do - J1pl}l~IP · à .t~rr~ ç:omeçaram e11tão ·a .
descê-lo e quando a corda acabou, atara111 nela u1n ou-. ·
tr.o pedaço.· A1g11n1 te1:ppo após grit.ara111 para . baixo,
perguntando,
~p .l1on:i·em r.se ,tá.11.a via chegado.
· ••
t·• ... '" t 7.t J':l. • 1 • ~.
~ '
...
•

•

'

Desceram-no ainda n1ais, ata11<)0 ai11da 111ai~ co.rda.
Perguntàram; 'em seguida\
~jã 11avia cl1egadó.
' '

se

J~ r

6. ,

Ainda ..não,_ r~spo~d.eu , o ho1n~1rl.
.
Qt,1ando pot:ém _êle quase havia chegado, .soltara.Ll) a
corda . .O .pote - qu~bro\l~~e eip. muitos pedaços. Os . cacos
virara1n jabotis e cágados. A corda transformou-se em
cobra. Assim nasceram o jabotí, o cágado e a cobra as
quais, antes, não existiam.
·
' .
--

~

O homem en1agrecera tanto· que quase ·1 norreu.
Voltou, então, Jlara o seu. po,·o, contando. que. as estrelas .c omiam só almécega.
'
.. . . . t

A \ TJSia'A AO CEU

'

'

<'*C.::•" ft
,

I

1

'

Lenda recolhida entre os Vapidi<ina do rio Branco.
t
caçador quis pegar umJ urubú-rei. Foi para a
lagoa, onde o trrttbú-rei ia comer peixes. p .eaou e levou consigo a filha do uruhú-rei.· Deixou-a ~o caminho, e f~i para junto da 1!1ãe dele. Cl~ega11do lá, ·
'tou a mae que pegara a f1ll1a do 11ri\bu-rei. · Então ela
rr:iando11 que o filho ~osse buscar a filha do urulii1-rei.
Es~a arra~cara !s penas e ' as
·e d·eix~r4-as Ílo campo. Ela foi co1n ele. C'h egaram. Ele disse:
'
·- ;
- Eu trouxe a filha do urubú-rei.
i· · 1 rf.i~~
A mãe dele disse:
r.
~ r(J
- Chan1a-a para ' ét1 ver a minha nora. · ~ 2"l
A filha do urúbú-rei entrou. A mãe quís ' dar-lhie
UT~ rê? e, porque eia· não trouxera nenhttma. l\1as ela
nao quis.. Ela trep,ou !1ª travess a. (De noite, pôs as
asas e virou urt~ba-re1. De manhã desceu, tirou as
asas e tornou a virar. gente). Lá ·ela dorn1iu.
A _mãe não gostou disso, porqt1e ela suj ol1 o chão.'
A 1n~e ralh?tl com ela. Ela quis ir-se e1nbora. O filhó
se f 01 tambem. . A mãe 11ãó quis qtte êle fosse. Mas êle
gostava lllltito ' da mttlher dele.
..
.
' ' '
Foram-se iembora .J>ara· o ca.mpo. Ai ela pÔS' 1 as
asas e m~ndot1 o m ~r1do agarrar-se i:tos- ombros ·dela ..
Ela VOOll ·embora e mandou que êle fechasse Os 'b1hos\
~le os fechou. f Chegarám no .J ugar dela (ao éeu~. Ela
Q mandou abrir os olhos. me os àbriu e ela o d'eixou,
indo para éasá"do pài. Chegando aí, contou ao pai o
que acontecera. O pai disse:
, ,
. - ~' bom que trazes o ineu genro. Agora traze-o,
minha filha, para «jue eu o veja.
,
Quando êle chegou, o sogro lhe diss'e:
/ffl
- Agora tira o meu bicho <lo p é.
' •T ~
~Ie pôs-se a tirá-lo.. O urubú-rei 1>erguntou: rj ,
f - Já o está tirando?
r
Então êle disse:
t'.th!i
,

Um

con-

'asàs

r " •.

' __, Estou.

~

r

'

· Então o velho urt1bí1-rei mexe11 o pe.
'
, f11uou o -.bicho do pé..
·
•

'
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O sogro disse:
- Fur aste o meu bicho do pé, agora vou tirar os
teus olhos. E tirou-os.
Levaram-no para dentro du1na casa.
Ficou sofrendo durante três noites. Então chegou
o r ato e disse:
- Que é qtie tens, )Ueu neto?
:tle disse:
•
- O vell10 me tirou os olhos.
Então o rato disse:
'
~. Estã,o aí no pote gra,n de do vell10. Tt1: 0~ que"."
res, meu neto?
..
:tle respondetl:
f'
- Quero-os, vovô rato.
Então o r~to foi buscar os oll1os, chegou e colocoulhe os olh<:>s. :tle enxergava novamente.
Depois de três noites o urubú-rei mandou a 1null1er
dele ver se êle já estava morto. Ela o encontrou bom
de novo. O velho disse a filha que mandasse o genro
trepar no mirití para tirar frutos. Quando c11egaram
lá, êle subiu e tirou todos os frutos . Q11ando êle quís
d·escer, ela mandot1:
r.
- Mirití, fica grosso, para o 11ome111 cair !
'
Ele caiu e fJcou lá. Ela o cobriu com foll1as de
,miriti e voltou paTa ,junto' do pai: ,
~'. Es.tá mo.t ifo.
· · i~.
r •
, ,
,
•
•
"""l
d.
;t.
.
1 ·~
\, . •
~ te
lS;:se : ~
. ,
·.
'
t
,
,,t:' •t~i. t ' ·
- Deixe-o apodreéer; va1nos esperar três dias. ' .1
De· noite o 11omem acorâou. Foi para casa. A
mulher ,dele então foi vê-lo e não o achou. Ela foi
1)ara casa.. Chegou a casa do pai e disse:
- Nada, papai.
~le a mandou ver. Ela o encontrou dentro da casa, voltou e disse ao pai:
•
'
- Está lá.
t.Ie, então, mandou a filha :
- Quero agora que êle faça uni ban co co1no a ininha cabeça.
Ela foi dizer jsso a êle. :ltle f oi para o inato, derru})OU u1na árvore e voltotl. Cl1egol1 à casa e i15o sabi a o
que fazier. Então o pinicapau o e11controu e disse.::ll1e:
,

1

r

i

'

1
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- Como vais, nleu neto?
E11 tão êle disse:
- Preciso fazer IJ banco do sogro como a cabeça
dêle. ~l e disse que o queria assi111 .
Então o pinicapau disse:
- Não custa, neto.
O pi11icapau disse ao atiquirí, con1panheiro dêle:
- Vai a e.a sa do urubí1-rei, sobe e entra na casa.
Então caga na cabeça do urub{1-rei.
r
,
·
O atiqt1irí foi e cagóu. A ca:beça /do .t1,rubú-rei eslava envolvída nt1m pano. O uruBí1-i·ei abriu o , pano~
O 'a tiquiri viu be~ a cábeça. Tinha dois vértices. ~l~
disse ao pinicapau:
- A cabeça dele são duas cabeças.
O pi11icapau a fez assim - a11tigam'ente traball1~
va 11a 111adetra como carpinteiro. Acabou e disse:
- Está aqui. A filha do urubú-rei chegou e perguntou:
- Tens aí o banco do m eu pai?
~lie disse:
- Está pronto .
'
Ela ficou admirada e .disse :
- Vou levá-lo já.
Ela Q levou ao pai. ~ste ficou admirado e disse: ,
· - C'o mo é que êle pôde fazê-lo ? Agora, 1ninl1a,:
~ill1a, nian?a-o ~c?n~truir a minha casa sôbre :a· pepr~ . ...
\ Ela f'.01 e d1s·se,~I'11e.:
A
•,
r ~,__ P'a pai quer a"· casa dei-e em cima da pedra:. 1 ~
Sle foi derrubar toda a madeira: as estacas, os -ésteios, as travessas, os caibros, a cumieira. El'e foi à
p edra e quis cavá-la com ferro-d·e-cova, mas êste quebrou. ~le diss·e:
- Agora, como cavar?
O mussum cl1egou e perguntou:
- Como ,vais, neto?
~lie disse:
- ' rovô, preciso fazer uma casa, a casa do sogro .
~le quier que eu a faça aqui. Assim não posso cavar!
, .
O mussum perguntou:
- A madeira está pronta? Tiraste as estacas, os
esteios, as travessas, Ós caibros, a ct1mieira?
1

•

•

lt'

1

1

'

1
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~le

disse:
- Tenho tudo.
' '.
11
O n1ussum disse:
- Ben1, •eu voti. . ...i\gora espera até cu sair . i\Ias
primeiro yamos 1narcar o lugar da casa. Ago1 a estâ

pronto.
O n1us'Sl1m e11tr.ou : Saiu. Atrás dêle, o ho1ne111 fincou estacas, esteios, t11do. O 111ussu111 foi-s-e eit1bora.
O homem ficou trabâll1a.n d0. Golocou as ll'avcssa,s, a
Gttmieir.a,1•os cai.br.Qs,- «t11do. A fill1a . do . uruhú~rei ch·ego \ili e disse :1
t :.,,' L
•J
"
t
' ' ' .
.,~ _.,:..,. Meu pai l(}uer~ ia casa <lêle de11ress~. ,r :ti~~ tf} r1<
:tle disse:
\ ,
:J
• .•
•
- Sii11, ama·nhã ro11 depois de •an1anhã vou terminar a ·casa. ;
.• :
Ela foi-se e1nbora e o hon1en1 ficou pensando: r·t
-!
Conío é· que ieu vou terminá-la?
Então veiu o japim e perguntot1:
- Como vais,"n1eu ·neto?
~le disse:
- O velho quer a casa bem depressa. .
O japim disse:
.
· ·l' i
, - . Acaqa1vo:Jfl q~pqi.s ?e amanl1ã. ~ i~l) •
, ,, ~o Ot}tr,q. di'a .~ht(ga.ram os japins e jJUseran1-se lo_go,, a t;ob.~it ri ~~ ~a.~~..1Ço~q1 1 f~~h~s. a.~ 1 n1iri ti. .· ~o. dia segu1r1te Veiu a filha d.o. urubu-rei. ... .
''.
n ~
Então havia
u111 anú para avisar
japin's q11ando
1
viesse ã•filll..à ' do' · {1~~uJ)í1-r•e i. ·1~i'e qr i t))u'. ; :êlés 'voara1t1
1>ar~ o il!.a to ; s~ ·0'11ê>'1ne'íi{ fiçoll. QuJ1ido chegou ~ fi111~. <Io, 'liru~.~-rei ei~' P}!rgu11to? ':
. •I
~
•

'

I·

'

'

r

•1

A

•

'

1

' '

Aí está uma casa, a casa,' de
teu pai.
. ~
Ela foi para junto do pai dela e contou-lhe: ·
- Já está pronta a tua casa.
. ~l ~
-

., ~

,,

Ela se foi. embora .e disse-lhe isso. tle saiu p·a ra
fazer · a róça. Trábálh611 •110 m·ato sozinho.' Então a
sauva se eneontrou~ com êle e perguntou: ,•,'
•
.
.- - Cúmo vais, 1neu nieto?
l>t·! ~ ft ~' .
~le disse:
,
: ·~g~tr, ·-1u·:t
- Preciso fazer uma roça grande.,
;f'$ ~
·Então ·êle disse: ·(" . '
rJ i
p!t
_' · , - Não , sei trabalhar sozinho.
) ,trt >:ro,_.: tr:)(i~ft
A sauva disse:

11

.1

1

1

1

os

Há aqui mais aJguen1 t.rabalhat1(lo 1
tle disse:
- Não, e11 trabalho sozinl10. 01 ) ' vt ~
-

l

•

- Eu acabo nun1 instante:
As sauvas ajudaram. Trabalharan1 seis dias fazendo roça. Depois que acabaram, as sauvas foran1-se
embora. ~le voltou e disse à f ill1a do urubú-rei:
- Está pro11ta a roça de teu pai.
Ela contou ao pai':
· ~\

- Está pronta a roça. ."
. , "
:êle disse: •'
'·
,l, ·
··· ,u1
l" l h , f
.r , -!"Agora, minha filh~, ·está .bom: · · í' , •
·~<i" •tf:.;,
1,~ 0 . Pa's saram'.:.s e dez~ ·dias.t Dep'ôis êle 'dirsse a fil.ha·~ :srf4•
· , -; Agora, ~Í11l1a . fjlh~a, , qu.e ro queimai: á m'(rthà:~bL'
ça! Manda:-0 'entrnr no meiô da' roça. A.g ora,' minh~.
fill1a, q~ero o~ lirhbú.s e · ~s caracárás cerqu_e m o hôl}le111'
com fogo.
·
..
Ela foi falar com o marido. ~le foi ·para o cen~~
tro da roca.
.. Os urub'ús e caracarás logo o cercaram
com fogo. ~le gritou sofrendo:
·
•
f
J 'J~
d \-)i(
"I
. - Não me cerqueis.
lH} M
,
as o f ogo a1cançou-o e eAle ~r'epou numa arvore.
De1lois êle diescet1 e a aranha preta lhe disse:
""' •
Jl~~
.
M
..
eq.
net?,
entra
aqui,
para
nap
morreres:
1
~le e,ntrou .,e encoqtrot1 uma casa . . O, fogo passou_
por ci~a. A arl!nl1a preta disse a êle:
•
Queres ir para casa? ~sse ltrtibú-rei t-e q_t.ier
l

1

1

'

J

Ela se foi embora para casa e contou ao 1)ai:
- Já -está para acabar.
O anú gritou e·os japi11s voltaram ao traba!l10. Acabara1n de fazer a cobertura ~ dissera1n ao l1omem.
- Agora vamos e1nbora. E fo1·an1-se eml)ora.
O l101nem v,oltou }Ja'ra jnnto c<:l ~ Jill1a <lo trruhl't-rei
e disse à mulher,: ,
~.

Estou . pron-to.

tle disse : . , ,
;·
- Bem; agora, 1ninha filha, o genro vai fazer uma
roça gr.an<Je.
;
· ~ ,. · · .

' t

"' •
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matar para comer-te. Agora, se quiseries voltar para
casa, eu te ajuda a descer.
tle disse:
- Quero.
Fjzer~111 u1n balaio grande. 13:le entrou no balaio.
A aranha pr·eta fiou un1 fio e o fez descer dentro do
balaio. ~le cl1egol1 ao chão e .sact1diu o fio. A ara11l1a
preta puxou o balaio..
~:le re~onl1ece11 o ~eu lugar <le, caça. Foi para a
casa da mae. Cl1ega11do lá, á mãe r)erg1111tot1:
- Donde vens? 11
•
~le dis.s e:
.
'
· - V'eul10 da ,casa do meu S'ogro.
:e;.Je contou tudo o que se passara lá no n1undo e
no céu. Aí êle tinl1a passaclo .clois anos. Êle ficou morando novamente co1n ela.
\

1

7. -

"

O DONO DA TERRA

I.Jenda dos Baré do Cassíquiare (Alto Rio Negro)
•

~rn

dia, contan1, o vell10 Cattará foi ])escar _ua cacl1oe1ra do .Bubure. . Não disse e1n casa })ara oncl é ia.
quando ao ·a11o'jtecer êl.~ a'i~1da não tinha volta<lo, sua
filha fic0u ·c0n1 .m edo e ~aisse ~ · .11
'
., "
Ao~de iesta,rá . pa1iiiíih·.o ? · 'Ninguc1n sabe aonde '
ele foi. Vou proct1rá-lo pela beira do rio.
,
Logo, conta111, ela foi. Tan1}/em 11ão disse a ninguem
pata onde foi.
'Quando ela já estava lla 1nargen1 do rio, a Lua sait1
faceira no céu. Fria luzia, clara como o dia. A mo- .
ça se11tou-se no cl1ão e oll1ou direito para el~. E11tão
viu sair do meio dela um vulto. ' Esse vulto foi vindo
diescendo para a terra. No mesn10 momento a -moca
começou a dormir profundamente.
'
"
Quando acordou .d e manhã cedo, a L11a já se sumia
no _?Utro lado do ~éu e' s11a 111z era vermelha agora:.
Entao ~ moça queria chorar, porque o seu coração estava triste.
1

A

"
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O pai da moça cl1egou em casa à i11eia-11oite. Quando proc11rou a filha e não a encontrou, o seu coracão
íez logo - tiq11e. Con10 era pagé, sondou i111ediâtame11te para ver onde ela .eslava. Aparecia-ll1e só porção die sombras que se ·atropelavan1 todas. ~le cheirou
bem o paricá, acendeu ot1tro fumo e voltou a sondar.
Agora apareceu-ll1e u1na sombra de 110111em subindo
, da terra para b céu. Quis agarratr a 's ombra, f ecl1ot1 os
o~hos e 8.-Í mesnlo ~d,ormeceu. Quando acordou,, oll1ou
tolo para todos, O$ lados. '1 Dep,ois disse: ~
-:- Aonde t-Crá "i~o µii~ha filha?
sondo · parà
ver onde ela est~. Então porção' de so1nbras se atropela1n perante 1ni111. Mas 11ei de c11contrá-la aquí ·e
- se não for aqui, ser1t no céu.
'
Desdie então, Cauará procurava todos os dias a fi·
lha por meio da .sua pageçagem.
A moça, contam, foi descendo o rio. Ao anoite'cer,
ela ficou em cima de uma serra: onde a Lua saiu mais
bonita para ,ela, dansando-lhe a sua luz nos olhos. Como estava cansada, dor1niu logo. No mei9 da noite
sonhou que tinha Ulll..Jl criança 1nacho dono de todas as
coisas. · O corpo do meniµo · era transparente. ·
,Qu.ando a moça .~cordot1, o dia já vinha' vermelhand'o.ç . A moça oqviv. barulho d'água. Olhou para · todos
os lados e 'per..c ebeu .qtte a água estava crescendo. aQ' seli
'r edor e cada vez ' i;nais '·perto dela. Vendo fio abaixo ,
uma il~a, para lá nadou. Quando estava para chegar,'
u~ peixe mordieu a sua barriga, tirando dela algtimà
coisa. Já em terra, ela sentiu a sua barriga rasgada~
Meteu dentro a sua mão, mas não encontrou nada.
Como a · água continuava a crescer e a ilha ia mergulha11do, a moça quis trepar numa árvore n1as não
pôde. U1n caripira vei11 senlar-se n11n1a á;·vore pr<'>xima. A inoca
.. disse .
- Caripira, olha a minha desgraça! Leva-me para cima dessa árvore!

Eu

'

O ,caripira respondeu:
- Vot1 dar-te um feitiço. Esfrega com êle o te11
corpo · ~ engol•e o 9ue sobrar!

'

I
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Ela fez assin1 como a ave tinha mandado. Quando cnguliu o resto do remédio, virou guariba e ao111 eçou
Jogo· a trepar. na árvore.
Seu .pai já tinlta visto por meio da pageçagem que
o filho de sua filha estava na t~rra. ~le jejuava e sondava pura encontrar seu neto·. Um dia, a sua sombra
vi11· uín1l gente , co111 ~a~ça de pássaro. ' O set1 coração
lhe · disse ' logo ·d e rir111aquele dia pa.r a o mato procurar
sett ' neto:1 r1.A'.ssi1n ·' 'ê,l e ":f'ez : , Q. -d-i a '.lá vinha' 'V en·111elba i1'do, quando êle pegot1 em 'Stt·a.s fle0l1as 'e foi'"pSTa o ·m a to.
•. , Todo.fanima1 . que i ia 1 deparando pelo caminho êle
pensava ser seu n~to·. Na beira dum igarapé encontro11
~quela gente com cabeça de pássaro. ,Estava cantando
con10 bacaco e .fitando o sol.· O velho chegou perto, clei-'
:xou as flechas e diss e :
- Meu neto, eu estou c_on1 fome. Eis aqui meu
srco, minhas flechas. Va caçar para nós comermos!
Disse somente assim. Depois voltou pelo caminho
por onde tinha vindo_: Quando chegou um pouc~ longe,
parou e disse: 1
- Quein 'sabe se ês te é .mesmo meu n eto? Vou
é mesmo el 'e\' . · ·
'\Ter s·e
~.
Aí m'esino virôu íeiú e ·voltou. i,
~ '
, ... :,' ...
,1
• Quando a gent~ que ,,tinha cabeça de pássaro viu o
teiú~ ·passar pertó,. yiFOU!,1 ~éJ;lte ,v erdad.e,i ra, ~qteso~· o ar.,
ct» e.1 Jleeh<i>ui º'·tei.u1na ,.cabeça:: Q .t e1u ;fug1q, d.e1,xJ1ndo
ai h1es.m o a fleclia. Qu an,do {tJ1egou longe, viróu . outra
~z. gente e disse :.
l' 1 •
:· ,
1 .i
,•
• •.
•.
. . ~ É mesmo •meu · netn~ Por pouco que não me
mata. · ~ , .
~· · · . _ .
O neto foi matando o que· encontrou diante de ai.
Já com a noite chegou ao pé do velho, trazia por ção de
caca
,
.. e disse : · .
- Meu avô, eis aqui a minlia c asa. As tuas flechas são boas. Escapou-me some11te um teiú, porque
a flecha lhe ,saiu_do corpo.
O velho cozi11hou lôgo a caça. Depois disse :
- Met1 :11eto, vamos comer ! Es tou cansádo. Quero dormir.
·'
Quando con1eçarain a é-Om'er, o moço vendo a fe·r ida ifande na cabeça do' avô,_·pergun.tow:
, '

'
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Quem te feriu na cabeça ?
<f:C! t
-- Uma cigarra que bateu contra mim. O sol lhe
quei1nou os olhos e ela agora inove-se à -1Íôa.
'
Quando acabaram-de com~r o 'moço foi para· o terr eiro aprender a flechar bem.
.
O · vel'ho ficou em · casa para sóndar. Essa noitel
tudo aparecia com claré,za perante o seu es'Jtír'to. ·Viu
n a fll1a ~filha virada gt!ariba e quase'mór~en®' a~ 'fome.
Então, de nianl)ã; he111 ' cédo~ 'di~se pal·a n e t9 ~ r ' "
"i' :
i,
r ~·
"';..J e ,.::... .- -.
. -:-- ' ~eu n eto, :..v ~o~ ltvrar •das á1gi1,a,~ I ~ma , e~rs~.º~
de bichos qu ~ e~tap par~
ao fuq~o ! .
º ,, . ,, ·
Logo en1ijarcaram n,a~ c~nÔJl .~ desçeram 9 riq Qu~n
do c11egaram à .i ll1a~ ª~ água estava já pelo ineio da árvore. A guariba, filha do velho,. estava magra, seus ossos aparecia111. Queri~m pegá-la, mas ela pulava para
outra árvore. O velho disse:
- Esta guariba nãÔ ·nos deixa chegar n'ela. Vou
jogar nela uma pedra.- Tt1 recebe-a n os teus braços;
para ela não se bater contra a canôa !
Assim fizeram. O moço foi ficar de baixo da guarlba e o velho atiro11 nela"' uma pedra. Ao cair, porém,.
a guariba abriu-se como. tolda, 'escóndet1 o moço· e. vi-'
rou gente. Quando o velho voltou p~ra a canôa, encontrou já gente sua"filh~: A ·})arri'g a dela já éra grande poi& estava .já d'enlro d'e là''d 'filtto : 1 1 •• ·, • ~" ·, ;f.,. i.v •
,, t 1 o '· vélhó rem'ot1 lbgÔ pàt'a casa:·'• Ad 1 cJi,egar\.no í>or1to .
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vamos já 'para casà ! Tem ' lá C'o•
1 ..

1

- Minha ' ~ilha,
mida para tu comieres.
'
... , '. .
Quando a moça ac·a bou de colne'r, um gran'de· sono
a pegou. Acordou somente ao sol do dia seguinte:
Então disse:
- Paizinl10, sonhei mt1itas coisas bonitQJ9. São
mesmo bonitas. Vou contá-las para ti. Sonl1ei que,
en1 cima duma grande serra, dei à luz êste meu filhô
que tenl10 dentro de· inhn. O seu corpo era transparente e seu cabelo preto. ~le vinha falando. Quando
ieu o tive os animais vieran1 para junto dele alegrá·l<>.
Ao an.o itecer, meu filho tinha fome. Mas eomo as mi..
nl1as mamQs estavam secas, êle chorava. Então bandos
de Qeija-flores e d·e borboletas trouxeram mel e deram

'
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para êle. O m'e nino calou-se logo, set1 rosto ficou ale,
gre, e os ani1nais o lambia1n de alegria. Co1110 eu est8:va cansada, deitei meu fill10 perto de 1ni111 e adorn1eci.
Quando acordei no outro dia, ineu filho estava longe
de mim o comprifuento de un1a flecha. Quiz ir para
junto dêle, mas os ani1nais 11ão n1e deixara111 passar.
Então gritei por n1eu filho. Aí mesmo então vi um
.Pando de borboletas :>Qspendê-lo i10 ar e vir para n1eu
la,do. Quando chegaram jt1nto de mim pegu,ei . o rne11ino~ Então as borboleta,s ·pousaram sôbre , rnim e os
animais me cercár,ain pondo..,se em pé enéostados em
mim para lamber o\ meu filh.o. Et1 senti ciume dêle.
o levantei acima da minha cabeça, ô peso dos ani~ais
me derrubou 1e a criança. ficot1 si1spensa nas asas das
borboletas. Aqui acordei, e enquanto ainda julguei
verdadeiro esse- sonho, olh'ei para toda parte em procura de meu filho. Já depois êle buliu d1entro de mim
e então · me lembrei de tudo.
O vell10 que tinhai escutado em grande silêncio,
disse:
É mesmo bonito teu sonho, minl1a filha. Não
tie lembras quál a serra onde -es tiveste?
Ela resp,o nd.e u: ,
- -N.ã o, paizinho. Só.'º · ,qt1e eu sei é que o' pé d,a · "
serra .c,omeça ,1.1a bei:r;a dU:il). rio'. ,
. '\ ·
t · o· vel110· depoi~ ··~te ,ter ouvido o sor1l10 da fill1a 'foi
sondar por m ·e.1o (Ie sua pageçagem. tle ~iu q111C aqu~le .
se·u neto que ainda estava dentro de sua filha, era º ·do-,
no da terra. Esta noite era para Slla filha dá-lo à luz.
Depois de sondar, o velho voltou à casa. A noitie
escondeu a terra. Um grande sono agarrou-se nele e
êle dormiu .
Pelo meio da .noite, conta1n, todos os ar1i1nais da
terra acordaram alegres 'e na sua alegria cantavam bonito. Ouvia-se tambem do céu 11m barulho como de
vento., Eram os pássaros que andava1n procurando
aquele que tinha nascido. Já de manhã cedo, o velho
acordou espantado por ouvi_r barulho grande -e pergu-n tou ~os animais:
- o.quie aconteceu?
Todos responderam : ·.
'
'

\

\
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e. dono do

- Onde, pois?
.
- Na Serra do Jacamim.
Logo o velho foi para a $erra do Jaca1nim. Quando lhe ~legou f\O pé, não pôde subir, porque ti11ha
porção de animais tambem lá. Então virou jacuruarú
e subiu,.
Poronominare ie:staya sentado no ·cume da e.e rra, com
uma sarabatana na mão. Êle estava dividin.d o a terra
mostrando a cada animal o seu lugar.
·
'
Assim, contam, veiu a noite. Quando o outro dia ·.
apare.cieu, tudo estava · calado na Serra do J acamim e
havia na pedra a figura de um grande jacuruarú.
Longe, para o lado onde o sol se d~ita, a gente ouvia a cantiga da mãe de Poronominare. Ela cantava
enquanto às borboletas a ~am levando para o céu.

,

•

8. -EREM

L8µda11cubé1µa do rip Cuduiari." bacia do alto rio Negra.
,_,.,... ,

Antigalll·e nte, Uaiú>que foi companheiro de Jurupari~ subiu o Cuduiari juntando à gente qu'e encontrava
ao longo do paminho. Com essa gente fundou uma povoação na serra do Japó. De lá foi ensinando a lei de
Juruparí à gente das outra:s povoações. Os guerreiros
de.Uaiú procuravam em todos os Jugares gente 'que não
qu1~esse observar a lei de Juruparí, para brigar com
ela. Toda a gente aceitava logo as leis de Juruparí.
Os guerreiros- só tinham que guardar suas flechas.
Entre a gente da serra do Japó havia uma mulherhomem cujo nome era Acutipurú. Acutipurú paria
crianças fêmeas, bonitas· como as·estrelas do céu. Quando emprenhava as mulheres, elas pariam criançf,ls machos bonitos como o So•..
Um .d ia, Uaiú se quiz enfaceirar com Erem, filha de
Acutipurú e do próprio paiú. Erem não quiz f~t o
·-
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desejo de seu pai e fugiu. Ninguem sot1be para onde.
Uaiú ficou zangado, chamou os guerreiros e lhes disse:
-- Vos dou uma lua para trazer Eren1 viva.
Erem tinha fugido rio acima. Quando ch'egot1 nas
cabeceiras do Cuduiari ouviu ao longe uma flauta e
logo ficou de coração alegre . . Durante todo o dia foi
direito pelo som da flauta., Quando chegou já perto,
o.uviu barulho de gente, como brigando. Pensou logo
que ,aí ie~tivessem seus ~nimigos e .escondeu--se dentro
d'água até bem'. no peito. ~i.ficou toda a noite 'espiando;
Quando o dia .:vinha enfaceirando-se pelas raizes do
céu, ela saiu sôbre' a te~ra para procurar t1m buraco
entre as pedras e nelie ocultar-se.
Um m oço que estav~ do outro lado na margem do
rio, viu quando Erem se ocultava. ~le nadou, atravessou o rio, e quando chegou onde estava Erem, perguntou dieste modo:
- Moça bonita, és tu a ,mãe deste rio de onde sais?
011 tu és gente como eu sou?
Erem respondeu :l
- Eu sou verdadeira gente como tu. Fugi dos
meus inimigos que estão vindo atrás de mim.
- Quai~ são, diz,, os' t~us i11imigos ?
- A gente 9e meu pai, o qual me quer por sua · ,
, .
am.a sla;
.. .
,
1
~ - 'AoQ.de estãd O:s .teus inimi.gos,?
+ •. • . ".,·,· "''"'""
· . .
- Estão \rindo pelo caminho da ~erra do Japó;
l Então .o moço pergµn~ou: ·. ·
- Tu queres cas·ar comigo?
'f.f
Erem respon·d eq ':
- Somente .daqui a pouco eu darei-te: si1n. Antes
111e dizes de onde chegas e para que estás passeando por
estas bandas.
'
O moco
então
falou:
•
- O m·eu nome é Cancelri. Eu sou chefe de gente
valente. C-0m a minha gente tenho transposto um rio,
maior do que .o céu. Eu mesmo vou a procurar inimigos para brigar. Eu tambem sou tlm valente.1 Agora
que sabes bem que gente eu sou, queres casar comigo?
- Está bom. Eu quero.
·
t
,..__,.. Cotno quer~s que· seja?

- Para ficarmos juntos por todo o .t empo, como
o Sol bem quer. ·
- Somente? Não tn'e pedes de eu não ficar zangado contra teu pai e a ge11te dele?
- Não. Eu te peço para nós f11gir logo de cá, se
não queremos morrer todos na po1}ta das flechas dos
guerreiros de meu pai. :
.
O. inoço ritll"'~e e depois disse:
,
~ -:- Pe1)$as,}talvez;1que a minha gente, do oi1tro lad.o ·
do rio grande, q:ue não fu·git1 perante os '.raios do · eéu,· .
fuja agora diante dos mo:radbres desta ter.r;a? Eu não
qt1ero que tu ,t enb·a s rnedo. Agora eu não quero casar
contigo senão depois de ter provado a valentia da gente de tet1 pai. Eu qu•e ro que tçu coração seja alegre.
Eu quero que tu possas dizer logo: - "Eu, na verdade,
sou 1nt1lher de gente valente e meu marido não é a mãe
do medo". Vamos agora ientre a minha gente! Amanhã
antes do sol alumiar a terra, quero ir proct1rar a gente
de teu pai para provár a sua valentia.
Cancelri falou deste modo. Depois passou com
Erem outra vez o rio e voltou no meio da sua. gentie.
Os guerreiros de .l:Jaiú chegando à margem do
Cuduiarí pedira1n ao pagé para sondar aonde estava .
E;re1n. O'. pagé ·~4ei:rotr .o carajt1rú, fu,mou o tavarí;
assoprot1 para fazer fttgir os, Mait1a.s , e de,p ois iex.clamou :·.
- '1· Aí está Er·e m·!. V~ejõ Erem na. cabeceira ·deste'
.
r10, no meio de 011tra gente. Dia11te dos meus olhos
dansa desta gente à. valentia.. Se queremos morrer pelas suas flechas, vamos lá. Et1 antes de cair matarei
....
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Todos disserrun:
- O guerreiro da serra do Japó ainda não fugiu•
diante do inimigo. ·Os cabelos dos nossos inimigos es· /
tão pendurados nos nossos moquens, para mostrar a
todos, quantos inimigos as nossas flechas mataram.
lVIorra-se todos, e tire-se Erem desta gente, para q11e não
venha a ser m11ll1er de estrangeiro. Es ta é a nossa lei.
Es·t a é a nossa vontade.
.0 pagé então disse:
_, Vamos já!
t
•

.

..

'
'

'

i

..

'

l

35

'

...

, "f

..
H

36

B

E R 'B E R T

AL D

'(T

Í~DIOS DO B RAS IL

mo nós subiremos à serra do J apó para acabar com o
resto da gent'e.
Os guerreiros disseram:
- Está bem.
- Quando Sete-estrêlo estava para mostrar-se no
céu, Paedana chegava na serra do J apó. S61nen~e um
casal de vie lhos 1escapou pelo caminho do coraçao da
serra e sait1 na margem do rio Cubiu.
Depois de ter J.nor:vido toda a g~11te da serra do
Ja1Jó~ ,Paedan,a mandou os seus g.uerr~1ros JJrOct1rar . m~~
ll1eres IJara casar 'I\ªS'. ot1tras pov,oáçoe~. ,P~ 1edana, J~1·
zen1, }JOrq,u e achou bôa a ser:ria do Japo, a1 -ficou,. Nao '
qttiz -voltar com a sua gente na sua terra.

9. -

Lenda recolhida entre os Caduveo do sul de Mato
Grosso

..
.

Uma mulher perd·eu. toda a sua parentela. Ficou
sozinl1a. Veiu t11na onça, levou-a consigo 1e casou-se
com ela. A mulher viveu entre as 011ças até ficar gràvida. Deu à lttz 110 qieio do campo, }Jerto de um pâ11,.
tano. Ela deu u~ g91pe ·na crian,ç a, matando-a. Quaq- ·
clõ' a mt1.ll1 er' se foi ' embora, a ' cria11ça gritou:
- Ma1nãé, não me deixes aquí !
A mt1lber voltou-se e levou a cria11ça nas costas1.
· ' Mas não tardot1 a ficar cansada. Cortot1 a criança em
dois pedaços, lançando-os para longe. Seguindo o seu
caminho, ela tornou a ouvir:
- Mamãe, mamãe, não me deix'es aqui!
Voltou-s·e ,e viu que de cada u1n dos pedaços se formara uma criança. En tregot1-se à sua sorte, levando
consigo as duas crianças. O nome da mulher era Yuledidi.
As duas crianças não queriam leite, mas pediam
unicame11te napiquenapa, uma bebida de 1nel e cera.
Yuledidi foi ad-iante com elas. Encontrou um velho,
1
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O sol já estava para esconder-s'e, quando as duas
bandas inimigas se encontraram. Cancelri virou-se para Erem ,dizendo:
- Eis os guerreiros do tet1 pai. Vou saber bem
agora quem é mais valente.
~Logo arrem1eteu contra os inimigos com os seus
guerreiros.. Começou ~ peleja.
O pagé arrodeou pelas costas dos combatentes. Não
quiz es.p erar para ver quem era o inais valente. Foi
direito a Erie1n. Quando· foi perto flecl1ou. A sua flecha apanhúu Erem na cabeça. Ere1n morreu logo:
Cancelri estava dia11te dela. Virava-se a cada i11sta11te para ver Erem. Viu logo a sua morte e grito11 para
os set1s guérreiros :
- Vamos acabar com esta gente iná ! Não sabe1n
combater como homens. S't1jiaim a5 ~uas flechas no
sangt1e de mulher.
Cancelri, d·epois de dizer, pegou no corpo morto de
Erem, para sair com êle da peleja. Não tinl1a ainda ido
longe qu•e .o pagé, que vigiava, flechou para êle. A flecl1a pegou Cancelri na .cabeça. Cancelri inorreu logo.
E11tão o pagé carregou Erem, para levá-la longe ,do
can1po de · b·a talha. Quando longe deixou cair o corpo
dela. Ai inesmo, o corpo de Erem yirou logo um pe<;tUeno lago.
.
,
.
' Quando o Sol voltava o óutro dia · pelas . raizes do
cétt, os guerJ'leiros de ·Uaiú ·tinharn inorrido todos. Pàedana, chefe dos guerreiros de Cancelri, p1erguntot1:
- Aonde está o nosso tuichá11a Ca11celri?
.
Os guerreiros responderam:.
.
- Morreu.
Paedana perguntou:
- Aonde !estará Erem?
•
Os guerreiros responderam:
- Quem sabe! Voltou, talvez, para a sua terra.
Então Paedana disse:
- O nosso tuicháua morteu. ~le era temido pela
genre deste e do outro ladow O seu nome era famoso
na terra e no céu. Ninguem agora pod~. descansar se
antes não for tod,a morta esta gente rui1n. Hoje mes ..
•
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avô dela. ~le disse qt1e não ll1e permitia a11dar por
essas paragens. Os inimigos podian1 encontrá-los.
, /
A mulher e os filhos ficaram na casa do velho. ~le
proibiu qt1e as crianças partissem. Mas você sabe como sãQ as crianças! As crianças não obedece1n. Logo
que o velh.o partiu para a caça, os gêmcos sairam; e11contraram uma velha. A velha ll1es disse:
- Aonde ides, vós dois? Creio que estais com fo111e.-- E......det1-lhes
de comer.1
- ..
'
'
, · Ma~, segu11do 1.0 c~s;tu·me das cria11Ças, ro'ubaran1·- lhe
f;l.s sementçs .das ·ár;.rores" da floresta., que e!a t];)ossuia
dentro de UlU prato, e gu'ardara1n~11as entre os clentes.
, Despediram-se dela:
'
- Vamos ,e1nbora, minha tia.
Correram, e e1n ca1~1in~o jogara111 as se111e11les sobre a terra. A vell1a v1t1 o seu prato, e noto11 que as
sementes l1aviam sido ro11ballas . Correu atrás (las
cria11~s e arrancot1 as árvo1·es nascidas das s·ementes.
Mas 11ão p ôde arrancar as que l1avia1n sido plantadas
p ela criança-gêmeo saída da n1etade inf er ior da criança original. Co11seguiu arrancar so1nente as que J1avia1n sido pl antadas pela crianca saida da m etade e111
qu e ficava a cab eça. Dessa 1nane ira i1ascera1n a floresta e o: ca1111)0,_ ,I.á onde a vell1a arra11cou as árvores
f~ca o cn1npo, lá. 011<le ·11ãq o conseguiu fica a · floresta. ' ' ..,
O ·v.ellio zangou~$e. ' A$ cr1.ariças f ora1n pedir-ll1e , · , : ·
,., · lz,e11 a·o: · ' '<,
· x?r,, " .
p er d ao,
. · ......
- Vê corno pla11tánios ár;~res.
~' ~ ;i\
O vell10 disse: ,
'
- M·eus filhos, pão devcrieis }}lantar íi rvores, mas
ficar em casa.
quando o velho tor11ou a sair l)ara caçar pombas,
as crianças se f ora1n embora e c11co11trara111 11ma outra ' 'clha. Ela estava se11tacla. p er to (lo fogo a cozinh.ar
f eijã-o. Estava sentada perto elo f ogo e ~ uaya . O suor
caía sôbre o f eijão, suja11do-o. Ela ofercc·eu o feijão
aos gê1neos, inas o q11e saira ·aa cnbeça ficou dcsco11fiado:
Não podes en,re11enar-1ne co111 cs lc f eijão e o
suor?
1
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Deixou o outro fazer a experiência. Êste achott
que o feijão era bom; então, ambos comera1n. Procuraram roubar igualmente 'essas sementes escondendo-a1t
entre os dentes. Mas o feijão era mole, não podendo ser
posto na terra porque não podia criar raízes. Se as
'!l'ianças o tivessem conseguido, o campo estaria cheio
de pés de feijão.
Voltaram para junto do vell10. f.;ste repreendeu-os,
e elas lhe disseram: :
,
· - Voyô~ nó·s encontrãmos uma velha; queriamos
,r oubar-'J be :feijão,. mas nã9 o co11s·eguimos . . ;\
"· '.,
., - Deveri~is ter . f~9ado; em casa, disse <;> vell10.
·
As crianças pai·tir~m 1J,ovamente e encontraram um.
ho1nem papudo. Era, o rai9. Zomparam del'e, dize11do:
- o papudo, o papt1do !
tle ;:is quis matar. As crianças correram para junto .
do velho, que lhes disse:
~ Eu não sei se vós não morreis agora. Não saiais
mais!
Mas não obedeceram e sairam. Encontraram a corda do papt1do para trepar nas árvores. tle tinha feito
um cordão muito bonito! ·
- Vamos experimentar o cordão!
'
P~garam o cordão, enro1ara1n-no em torn_o do pes.coço, emaranharam-~e .e, ~querendo amba.s fugir, en~on-:'~-'~'Pi•l · . traraill a morte. A'.S ,duas s·e cl1arnavam Nareated1.
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10. - BA:C.ORORO E ITUBORE
1

Le1ida recolhida entre os Boróro Orie11tais da ·c hapada
de Mato Grosso

'
Dizem os nossos 1naiores que, ein remotíssimos
tempos, a onça gerou os dois irmãos Bacororo e Ituhore. A história foi assiro: ·
.Certo índio foi a uma hameleira, com urucú, para o
amolecer com o leite da ~ árvore~ Foi surpreendido
nesse mo111ento por uma 011ça que avançou e travou
com o índio uma luta que demorou desde o nascer do
'
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sol até quando o sol chiegou bem no alto, à metade do
seu caminho.
O índio, exausto de forças, prestes a ser vencido,
disse :1
- Onça, onça, deixa-me, não posso mais! Deixame livrei
·
·
A onça respondeu:
. - Sim, d'eixo-te livre, .se me deres tua filha por
~sposa ..
Tendo-lhe o índiÓ prometido, acrescentou:
'
'
- Dize ent,ã o a tua ·filha
que
eu moro nesta direçào, mas inuito longe, na última ca~erna. P'a ra chegar lá, prim•e iro achará a cova da irara, que é preta
em todo o corpo, parda no fecinho e branca no peito; '
depois encontrará o gato-do..ma:to que t'em a pele con1
listas negras transversais; depois o cachorro-do-mato
-c uja cauda é fina; depois o guará, com as quatro patas
pretas; diepois a jaguatirica, que tem a pele mancbáda
de preto; depois a sussuarana com a pele parda, e finalmente achará a minha l1abitação.
O índio renovou-ll1e a promessa de dar-lhe a filha
como esposa 'e, depois de brej e .descanso, voltou à
aldeia.
v
Apenas chegado, st,ias _primeiras palavras foram:
'
·- A onça vence·1:1:m.~ . ..,E chamando a fill1a, disse:
- Minha fill1a, minha filha; a onça venceu-me, mas
deixou-me livre co1n uma condição: somiente quando
lhe prometi que tu será~ sua esposa. Portanto, vai e
sê a esposa da onça 1 Ela está nest_a direção, na última
caverna que s'e acha no caminho. .E ncontrarás a irara,
preta em todo o corpo, parda no focinho e branca no
peito. Não é ela. Vai adiante! Depois encontrarás
o gato-do-mato que tem a pele com listras negras trans'"
versais~ Não i tamhem êle. Depois o guará com as
quaitro pata:s pretas. íambeni não é êle. Depois a
sussuarana com a pele parda. Não é êla. Vai adiant•e !
Finalmente encontrarás a onça de pelo fulvo, manchado
de preto. Vai, portanto, 'e ,-.e corda-te de quanto' eu
disse!
·
'

'

BALDUS

•

'

•

41

A moça então tomou a direção indicada pelo pait
e depois de longa jornada, ao crepúsculo, foi-lhe ao
encontro um animal que lhe perguntou:
- Ondie vais?
- Vou procurar a onça.
- Vem, vem, pois sou eu a. onça; vê, minhas patas e minhas costas, mancl1adas de negro.
D1z1a isso, ,aproveitando do esct1ro, e a conduziu
na própria caverna onde ela passou a noite. Ao an1anhecer. a irara, qu e ot1tra eia não era, disse à jovem:
.,. :. . . Não te afastes; vou caçar para trazer-tç comida
'-!,
e dentro· em .pouco· v-0ltarei. E partiu.
,
A jovem tendo-a observado ben1, enquanto saia, ·
dissie consigo~
- És a irara, .p orque tens o corJ>o , negro, pardo o
focinho e o peito bra~co; não ficarei coptigo, mas partirei logo.
E continuou o caminho. À noite, veiu-lhe ao encontro o gato-do-mato, que lhe disse:
À procura de qu~m vais?
- Vou procurar a onça para ser sua esposa.
'
--- Bem, bem, vem cá: sou eu a onça; vê minhas
presas, minha cara, meu pelo qt1e é como .o da onça. ·
Podia dizer assim, porque estava escuro re a jovem
não o ,distinguia. Conduziu-a então à sua toca, .o nde
ela passou a npité.. . De manhã, disse o gato-d?-mato·: ·
-:--- Espe'fa-me qµe vo·u à caça ,e volto.
·
.A jovem fixo-u-o tenquanto partia e disse entre si:
- És o gato-do,- mato porque tens a pele rajada.
E continuou o caminho à .procura da onça. Ao cair
da noite, encontrou o cachorro-do-mato, que lhe disse:
- Onde vais?
À procura da onça.
- A onça sou eu:. não '(lês que sou todo como ela?
' E levou-a à sua cova, onde ela passou a noite. Amanl1ecendo disse o cachorro-do-mato:
- Não te ,afastes, vou procurar co1nida e volto.
A • jovem olhou-o enquanto saía da cova e disse
para s1:
- lts o cachorro-do-mato, porque tens o rabo f ino; :.n ão fico contigo.
1
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Continuou sua marcha à procura da onça... Csmi- ·
nhou o dia todo, encontrou à nóite o guará qu'e lhe
perguntou:
- Onde vais?
'
-À proct1ra da onça.
- Mas sou eu a ·onça: olha minhas u11ha~, minha
cata, minha pele que é igual àquela da onça! E a jovem
parot1 aquela i1oite na toca do ·guará. Ao ama11hecer
disse o guará:
~
.
· ,
- \ Fica, qt1e vott caça~ ·te volto. \
1
1 Mas ela obserNou-o enq11antõ saía·, e disse Cle si ' ·
para si :
'.
Não. Tu és o guar á, porque tens patas negras; ·
}JOr isso não ficarei contigo. ,
·
· E pôs-se a cami11ho em busca da onça. Ca1ninl1ou
todo o dia, e ao anoitecer encontrou a jaguatirica, que
lhe perguntou:
- Eh! Onde vais?
- Procuro a onca.t
- Sott .e u a onça. · Não vês qtte tenho n~ presas,
a cara e o pelo como a onca?
E ::t jovem ficou acfue1fl noite na sua toca . Amanhec•endo, disse-lhe a jagt1atirica: ·
- Fica que ' rotí em busca de co1ntdR e volt~rej.
· A. .iove;rn olhot1-a
atept_a mente qu'an<lo saía da toca, , .<; ,
«
,
e i;>ensou .: ·
· (,
- ~ .~,
• · ~ Não;,
~~ }p~u~t{ri~a, porc1ue .te~~ o pelo1' -~·~. · ~
branco ma11chado die .P reto.
· ""'i~t."'."
~rp. seguida -pôs~se a ·c ami1'ho à proct1ra âa onca.
Tendo caminhado todo o dia, cheganclo à noite encó'ntrou a st1ssuarana, que lhe pergu~tou : ;
t Mas onde vais?
, - Vou à procura da onça. '
- Sou eu a onça; vê minhas garr~s, a cara, a ·pele,
que são as da onça! ,,
E conduziu a jovem para a st1a grt1ta, ond•e ela passou a noite. Amanhecendo, disse a sussuarana:
- Não te afàstes, vou proc11rar comida e volto.'
A jovem, olhou-a atent11mente, enquanto partia para a caça, e disse co'ns1go~mesma:
·
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- Não. Tu és a. sussuara11a porque tens a pele
parda. Não ficarei contigo.
1
E continuou a jornada em busca da 011ça. Viajou
o dia todo e, posto o s-01, encontrou a onça, que lhe
disse:
- Onde vais?
- Vou· à procura da onça para s·er sua esposa.
r - So11 ·'eu.
,Vem co~nigo !
.
. ·~ levou-a p~ra a ?rti.ta onde ela pa.s sou a noite~\
Amanhecend·o,.. d1ss1e-'1P.e a p11ça:
. •
.
..
· .;.._ Nã,o te afa~tes; !\v ou ·ç,açat· !)ara trazer alim,enfo ~ ·
para n1!m· e. para t~1 ; . vqlt~rei logo.
.1
1 ·
,,
.
' . A JOve1n, obstervando-a qu.ando saía da caverna,
pensou:
- És verdadeiramente a onça, pois 1neu pai disseme q11e tinhas o pelo fulvo com )nanchas negras; fico
portanto contigo.
E casara1n-se.
Tempos depois, 'estando ela próxima ao parto, disse-lhe a onca :·
·
•
. - Vou" ~açar. lVIas não te rias, porque correrás
perigo.
Ten<lo-se afastado a onça, de repente ouviu-se uma ,
voz feia e ridícula qt?e f ª.~ia a gente rir. ..\ jo.ve1n es- ·.
posa procl1rou conte:r o r1so, ·mas e1n da(lo m-o.m ento
nã.o o pode c9nter e sorriq. .tl1n· pot1,quin40. J1neclíata .. .f
In·erite foi (ata.c ada nor dores ' atr·bzes e ~,caiu morta., Era ,'t~,..
~ Marugodo Ba:cororo, • 1;1111~ larva granqe, que isto' "Íazia " ,
de propós.i to~
,
·t
Quruido a 011ça v:olto-u 1e acl1011 a mulher morta,
rasgou-lhe o v·entre e tirou dois gêmeos, aos qt1ais pôs
o no1ne de B~cororo e Itubore, e os f ecl1or1, dentro ·de
uma cabaça. Fecho11-os bem e foi-se.
Passados alg11ns dias, foi olhar os filhos, e viu que
se estavam desenv-o lvendo bem. Bacororo tinha a- pele
listada transversal1nente d•e vermelho e preto sucessivamente, com os pés e as mãos negros até a metade da
barriga-da-perna e antebraçQ. Dois triângulos negros
descian1 u1n sôbre p'eito, e sôhre as costas o 011tro. O
queixo e ·OS )ábios tamhem eram negros, tendo uma lista ve~melha que, em. forma de arco, ia da fronte q11asi
f
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ao nariz. Itt1bore tinha a ,p1ele com,o a do irmão mas
as listas transversais ,eram mais estreitas e inais 'apertadasr. O pai fechou os filhos novamente na cabaca.
Passa~~s ot1tros tantos dias v,oltou a vê-los , -e julgindo-os Ja bastante grandes, fê-los sair e de11-lhes dre comer. Comeram e perguntaram:
, - Nosso, pai, nosso pai, onde está nossa mãe?
- Vossa mãe morreu porque riu ' quando ouviu a
voz d'e Marugodo.
Ouvindo isso, os dois irmãos resolveram matar Marugodo. Acendera1n enórn1e fogueira, 11ela jogaram l\1arugodo para que fosse queimada. E fugiram para a
casa jttnto com -0 pai.
.
De.'improviso,_sentiran1 então um forte ruído. Era1n
os ossos .d'e Marugodo que estalavam no fo~o. Bacor9ro, curioso para sab'er o qt1e tinha acontecido, disse:
- Meu pai, meu pai.; quero ver o qt1e acontece.
. - . Meu filho, meu filho, .não olhes!
Mas tera tanta a curiosidade qt1e se deixou vencer
e~. metendo a c_
a beça for;a, começot1 a ~lhar.' 'Neste instante houve outr·o estampido fortíssimo e Bacororo recebeu tal golpe na face com os fragmentos dos ossos
qe. Ma~ugo<;lo, que. ficou cego no mesmo m·omento. Se11
pai gritou:
---- Para a água, para a água! Atira-te ná®a !
Então Bacororo ati_rot1-se nágt1a e saiu c~m lindo
'rosto e olhos pretos
· '
Itubore, com inveja dos Ii11dos -0lhos do ir1não,
disse:
._
-. Meu pai. m~u pai, tam_b em eu quero ver. , 1
E disse-lhe o pai:
- Meu filho, meu filho, não oll1es !
, Mas JJ.ã'o o .esct1tou e, metendo a cabeça fora, foi
tambem atingido pelos p'edaços de ossos de Marugodo
que arrebentavam no fogo.
Ta1nbem a êle que se tor11ara cego, gritou o pai:
- Para água,' para água! Lança-te nágua.I
Itubore atirou-se nágua e saiu com o rosto lindo e
os olhos pretos como o irmão.
. Queimada completamente Marugodo, começaram a
viver alegremente.
·
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Viram, porem, a11imais que devoravam homens, e
determinaram obrigá-los· a comer outra cousa. Até
lhes disse a o,n ça:
.
-. A harpia devora ·os homens. · Se conseguirdes.
vencer essa ave feroz,
. sereis donos do mundo e t~reis
lln1 grande _povo st1jeito a vós.
Então disse o mais vell10 a lt.u bore:
- Meu irmã-0, rnet1 iTmão, vai a nosso pai ·e dizell1e que 11os faça uma corda para ser amarrada ,e m volta da. eabeça ! ,
'
Itubore pediu a seu
pai que lhes fizesse essa corda.
Diss~ novame11te Bacororo a Itubore:
~· Meu: irmão, meu irmão, dize a nosso pai que noa .
faça um pesado espadão de 1nadeira e uma lleque11a
l1asta de-taquara, terminada C9m osso pontudo!
Itubore pediu ~,o' pai qtt'e lhes fizesse estas cgisas,
e a onça fez o que ps filhos desejaram. Então Bacororo cingiu a cabeça de Itubore com a corda e experin1entou furar-ll1e corn .a hasta d'e taquara, dizendo-lhe:
_, Quando doer, ig rita! ·
\
O irmão sentiu logo dor e gritou. Então os dois
irmãos pediram ao pai qt1e lhes fizesse. uma corda muito mais comprida. 0 pai fez ~ Bacoro~·o cingiu outra
vez a cabeça do irmão. Experimentou com a hasta, e
Itubore não sentiu dor alguma.
Então foram juntos à árvore habitada pela .ave fe·
roz. O chão estava cheio de ossada·s humanas.
Então disse Bacororo ao irmão:
, -;- Et1 es0ondo-me aqttíi; tu ·sacod'es a árv,o re e
quando a harpia te agarrar pela cabeça, abraça-te à
planta e grita!
Itubore .sact1diu a ,árvore e a harpia caiu sôbre êle,
segurot1 com ·a s garras, a corda e estava já para l·evá-lo
pelo ar, quando Itubore atracou-se à árvore e gritou.
Então Bacororo surgiu rapidamente e deu um golpe de
espadão na cabeça d·o gavião, com tanta força qt1e o
deitou por terra moribundo. Enquanto expirava, disselhe Bacororo :·
.
- Não come os homens l Tu és harpia. Tua comida será o macaco, o bugio, o coati, a capivara, o ta·
·manduá-mirim, o cervo, o mutum, a jact1ting~, o jaó l
)
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Assim r ealmente aconteceu; daqt1elc dia cn1 di fl nle,
a harpia não devorou 1nais h o111·e11s.
Uniram-se d,epois contra o jabir ú . Os dois ir1nãos
quizeram matá-lo porque 11aquela época devorava 110 mens. Mas não conseguiram porque co1n seus passos
longos ~ra mais veloz e escapava-lhes à p erseguição.
Então pe11saram em fazer foss os profundos e cl1eios de
cipós na estrada percorr ida por êle, 111as a ave consegt1ia saltá-los por rnais i11tri11cados que fosset11. Os clois
irmãos p.e nsara1n entã·o teln fazer 11m ~ 1 bàrt-eir a d e cipó
espinhoso, ·n ão em tlm :buraco, mas e1n tei're110 plan'
ó
'
para e1nbargar-lhe o caminho. 1 E11tão, quanclo o jabirl'.1
se internou · naquele·>1nonte de abroll1os, f'ico11 pr eso, e
os dois irmãos avançarru11 e m a taram-110 a golpes de
espadão. Ao expirar a ave, disseram-lhe :
- Não co1ne gente! Tu és jabirú. 1"ua comida
será peixe!
Desse tempo em diante, o j abirú não devorou mais
homens .
Naqt1ela época tall)ben-i os pcr iqt1itos devor avam os
hom·ens. E~tão Bacororo .disse ao seu irmão menor:
- Meu , irn1ão, meu irtnão, dize ao 11osso pai que
nos faça flechas de passarinl1ar !
Então a 011ça, a peÇlído de Itubor·e, f ez-lhes as flechas com ponta ro111bt1da p'ara rµatar os .p eriquito~. Os
dois irmã os m ataram gra ú.de 11µmer·o de ll'.ll l b ando q~1e
passava e disse1'a1n-ll1es:
-- Não comam os h-01ne11s ! Vos sois p eriqt1itos. A
vossa comida será fruta!
E daquele t empo deixara1J1 de comer carn·e humana, e só se alimenta1n de coco, raizes, frutas e flores.
Depois, os irn1ãos foram contra -0s p eixes paivoe,
que .devoravam todos os homens que entravam nágua. '
Mataram-nos usando die um estratagema. Envolvidos
nutna esteira, atirara111-se nágua; logo os p aivoe ava11çaram sobre êlres .e morderan1 a es teira ficando com os
dentes presos n,a miesma. Quando .as esteiras estavam
repletas de peixes, os dois .saíram <lá gt1a e 1nataramnos. Isso fizeram inúmeras vezes e final1ne11te disse-

- Não comereis mais homens de hoje em- diante.
Vosso alimento será peixe!
E indicaram-lhes as .espéci_e s de peixes que podiam

comer.
Depois foram contra as serpentes que devoravam "
os homiens. Matando-os repetiram o que haviam dito
/
à harpia e demais animais já inortos :
"
- Não eomam .os ho~ens ! - e determinaram a ca•
.
<la .llm aqt1ilo d~ que· se devia alimentar.
\, ', ';t:Ã
· ,Depois. tle .te'l~e111 · ~l.làtado·"a · se~·:p ent~ x;e111Ír egà, i1n- .
<t:'1' ~~:
· pro\fisw~m um canto, que 11'Ôje faz pa:r te do canto· roia · .
quigudu dos ÇIÍefe.s.
·
'
··
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A/ GAVEIRA ROLANTE
,

Lenda recolhida entre os Tembé do Pard e 'Maranhão.

,1

Uma tropa de caçadores foi acampar na mata. Os
moquens estavan1. sobrecarregados de carne: Ma~acos
pregos com os braços abertos .estavam metidos 'em espetos ao lado de rabos de guaribas enrolados e membros
cotlad-0s : de outros animais. Todo ao redor viam-se
espall1·adô éap~ças'' cortada~.' pieles,, ossos e tripas~ {ls
caça'd-0res tió.~am ;saido tod·os, deix~ndo no acampa.;·
mento apenas um n1e1ii:no para virar a carne , do moquem. Eis ~ue apareceu no lugar um homem. j. :êle
deu uma v,o}ta, iexan1inou com rosto carrancudo a caça
morta, contou as rêdes e sai11. Quando à tarde os caçadores voltaram ao acan1pan1ento o n1enino éontoulhes a visita,. 111as ninguem o quiz acr eclitar. Depois
porém, quando \os homens cstava1n d'eitados nas suas
rêdes para dormir, o m·e nino contou a história outra
vez a seu pai, e êste enfim ficou desconfiado. ~le e
o menino desataram as suas rêdes, e na :escuridão se
retiraran1 para as moitas, um pouco distante do acampamento. Ainda não fazia muito qU:e haviam abandonado o lugar WJando se fizeram, ouvir vozes de corujas,
onça.a e outr,o s animais noturn.os, de permeio com · gemidos humanos e o estalar de ossos quebrados.
·
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Ao anoitecer ouvira1r1-se gritos qu'e vinha1n se aproxin1ando ela inata.
'
·
- E' a cabeça que ~e livrou do fojo, dissé o J1on1'cn1
à gente da aldeia.
.
A cabeça entretanto tinha criado asas e garras como um gavião gigantesco. Ela veio voando, atirou-se
sôbre o pri111eiro 11omem que encontrou e devorou-o.
Na noite segt1ii1te JPOrém um pagé ar1nado de arcos e
flechas escondeu -s·e no l11gar onde o caminho da mata
desembocava e espero11 J'>elo Jl'):onstro. Ao escu.r ecer
êste v'e.i o voando e grita11do, 'e sentando-se fin ~l111en te ·
nu.m a árvore 1na b eira da inata. Agora 'êle já tir1ha in- ·
teiramente o aspecto. de t1m gaviã o colossal. l\iias o pa- ·
gé atirou-lhe uma flecha que ll1e varou a cab·eça por
ambos
os olhos e fê-lo cair morto instantaneamente.
. -

~

•

Isto é Curupira com os seus sequazes que está
matando os, caçadores, disse o h·omen1 ao menin·o .
. , Ao. roinper do dia ~les foram ver ·0 acampamento:
So havia ali rêdes vazias manchadas de sangue e espalhado por debaixo d'elas ossos 11umanos quebrados.
No meio dos destroços jazia a cabeca de um dos caçadores.
..
·
Quando o 11omem com set1 fill10 quiz jr e1nbora a
cabeça de repente lhe gritou:
- . Lieva-me para casa;' compadre!
·
,Q homem virou-se ·admirado ..
- Leva-me para casa, compadre! pediu a cabeça
novamente.
Então o homem mandou o filho adiante para a aldeia enquanto êlie mesmo arrancou um cipó com o ql1al
amarrou a cabteça, arrastando-a atrás de si pelo chão.
Com pouco porém êle ficou com medo e deixot1-a no
caminho,"' Mas, continuando êle a ~carn,inhar,, a ·cabeça
rolou atrás jdêle, gritando sem cessar; · ·
·
- Compadre! Compadre! Espere um pouco l Me
leva!
O hon1em teve de andar mais devagar para que a
cabeça pudesse rolar rente atrás dêle. Entreta11to êlie
refletiu como podia livrar-se de tão sinistro compa11 heiro. ~le mandou que _,.a cabeça esperasse um pouco
p\'r êle no caminl10 'enqua11to êle ia ao ·mato fazer as
suns necessi;dades. ~ias êle não ' voltou depc)is para 'o nde f·le.tinha deixado a 1cab'eça, proct1rando 0 can1inho un1
pedn.ço mais adiante. Ai fez a toda pressa 'fim fojo que
cobr1!1 com ramos verdes e escondeu-se ao lado.
E~tretanto a cabeça esperava no· caminho pela volta de] ~ e gritou finalmente: ,
- Compadre, ainda não .a cabastes?
~ Ainda não! respo'n deram as f ezes do homem.
Mas a cabeça disse:'.
~ O que!? No tempo quando eu .era gente fezes
não fala v~m!
. Dep<' i~ ela rolou pelo caminho ·e um pedaço . mais
adiante/: .11u no f ojo. o· homem saiu da mata, encheu
o buraco com terra e calcou-a bem com os pés. Depoi&
voltou P.~.·: · a a ~Ideia ..
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Lenda recolhida entre, ~s Apinag6 da bacia do 'Tocantins
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Um índio achou um ninl10 de araras com dois filhotes no buraco de um par'edão de pedrà alto e a llru-

1

•

I

-

O FOGO

•1

mo. Levou set1 pequeno cunhado, cortou uma árvore .
qµe ,:~ncostou ao paredã.o •e 1nandou o menino subir por
e1a para tirar os filhotes.. ~'ile st1bil1, inas logo qt1e .esten'd eu a 1não para pegar os filhotes estes gritara1n, e
os ~~.ras velhos s1e arremessaram contra êle com grito~
1 furiosos, fazendo medo ao menino que não se atreveu
fazer o que o cunhado mandara. Este .e ntão se zangou com êle, .liro11 o pau e foi-se embo;a.
O meni110 que sem o auxilio do pau não podia descer fipou se11tado junto ao ninho dos araras durante ·
cinco dia~.. Já estava qi1asi ;morto de sede e de fomie.
De vez em quando êle cantava com v-oz. fraca:
. _,... "He, piednyõ, p a dkó I'' (oh cunhado, beber!) .
tle ficou todo coberto de ,excrementos dos araras e das
andorinhas que lhe voavam. por cima.
.Uma · onça passou ao pé do paredão. V e11do como
a sombra do 1nenino 1se movia no chão, saltou sobre ela

,

•
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para agarra-la, mas i1ada co11seguiu. Esperou até o
me11i110 se mexer outra vez e tentou pegar de n-0vo a
, sombra, 1nas~ outra vez, debalde. Quando fporém o
menino cuspiu para baixo, ela levantot1 a cabeça e,
agora, o avistou.
- Que estás fazendo l~ encima? p'ergu11tou.
O menin-0 contou como o cunhado o abandonara ali.
- O que tem no buraco? perguntou a ohça.
- .F ilhotes ·,d e arilra, respondieu êle.
-:-- Então, jog11e-os p~ra mim, 1nandou a onç~.
O me.rii110 jogo't1 ..I~e. um dos ~ilhotes . que ela devorou imediatamente. 11
·
.
'
- Só teve u1n? per·gu11to\l a onça depois.
•
"' - Não, foi a resposta, !ainda tem outro!
- Então jogu·e-o para baixo tan1bém l ordenou a
onça outra vez. . ,
Ela comeu o outro filhote.
Depois ela foi buscar o pau, encostou"\o de novo ao
paredão e mandou quie o menino descesse.. ~ste começou a descer por (êle, mas quando já estava perto do
chão ficou de repente com medo.
- Dyidmã kod-kab id-kre ! gritou êle (tu me com~tás por ventura) e ~ubiu outra vez à toda pressa. .
- Não, tranquilizou-o a onça, desça, e11 lbe darei '
água para beber 1 ,
•
.
,
" . ..
P·o r três vezes p .m enlno de~ceu ate pertQ d.o cb$o
e •sempt•e O m 1ed9 .d a on,Ça.. O , fez subir de noyo; final~ ~',, ~
i11ente, porém, êl~ desceu completamente.
. ·
,,.-·
, A onça carregour-o !IlªS c-0st.as para a ~eira de u!ll .
riacl10.. O menino btebeu até ficar estendido no chao
dormindo. Finalmenté a onça o belisco11 no braço para acordá-lo. Lav.ou-o bem e disse-lhe que queria leva-lo para a casa defa e adopta-lo como fil~o, pois não
tinha filho nenhum.
Na casa da onça jazia no chão um comprido tronco
d'e jatobá que estava aceso numa ponta. Enqt1anto o~
índios naqueles tempos só comiam a carne secada ao
101, a onça tinha grande quantidade de carne a~sada. ,
- Que fumaça é esta? ~erguntou o menino. .
- Ê fogo, respondeu a onça.
.4- (j que é fogo? pergu11tou 1nais o menjn~,
~
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- Isto tu conhecerás de noite quando êle le aquentar, explicou a onça.
Ela deu-lhe car ne assada. O menino co1nteu até
que adorn1eceu. Dormiu até µieia noite quando acordou para co111er outra ~ez, dormindo depois novamente.
De madrugada., a 011ça foi caçar. O 1n·enino segui~
ª um pedaço, e trepando nt1111a árvore ao ]ado do cam1..
nl1p, esper.o:u que ela 'Yoltass.e. P'elo n1eio. d~a pqrém
sentiu f on,ie, volto11 ~ ca;sa da 011ça e pedlll .a inulher
'dela que .ll1e d~S$e c9n1ida. .
·
. ·. .
0' qtte? gritou. és ta, íVIfando-se para O menino,
./o lha aqui! e ·a1~reganl1ava os dentes.
·O mienino deu um grit~ de 1nedo e correu outra vez .
para a árv.o re 011de ,esperou pela onça.- macho, contandoll1e o que tinha acontecido. O macho levot1 o menino
consigo para casa e ralhou com a f êm ea:
- Eu não te disse que não assuslassies meu filho!
A fêmea então se desculpou dize11do que tinha sido
brincadeira.
No outro dia de manhã o ,m acho f ez um arco e flechas para o me11ino. i:ev-0l1-o con~igo e. mandou-o atirar num ninho de ct1p1m.. O m en1110 atirou, e a flecha
varou o· i1inho ;de lado a lado. Então o macho mando.q
qúe êle_flechasse a fê1neçi logo que .esta o an1eaçasse ~·e
novo mas .que tivesse ci~idatlo· de acertar ~ em. Diepo1s
~.
~
. • ..
foi'• caçar~
, . ·, ,
, '····. . .. · . '
·
. '"· /.ta,.,,.·"'''·"'
;
. A.o ineio· dia ·~.o n,ieJ?.in·o sentjt1 outra vez fome e f01
'·"'·m·•\'.. -........,,
para a cas~ pedir ,à fêmea. tlm pedaço d e car11e. Esta
porém, lem resposta, mostrou-ll1e os dentes. e a~ tinhas.
O 1nenino pôs a fl ecl1a na cor da e f ez po ut ~ria soh1~e ela.
- Esp ere l Vot1 ll1e dar d e cort1er, grllo u a f e1nea .
~le porem flechou-a no ;flanco e a fl echa alravessot1-lhe o corpo,- Enquanto ela se debatia no cl1ão ru-gindo, o 111enino fugiu. Ai11da ouviu-a esbravejar durante algum te1npo, depois tudo aq uietou.
Foi ao encontro do macho co11tando-lhe que matara a fêmea.
- Não q11er ~izer nada, r esp-On(leu aqu~le. ~m
.l
casa êle deu ainda ao me11i110 graftcl1e quantidade .d e
. 1
carne assada e i11struções como podia voltar ao<
s seus
parente,s, s.eguindo sempre o curso do riacl10. Q~e ,t i..i
--
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vesse P?rém cuidado: Si Otl\7isse o grito elas pedras ou
da ~roe1.ra c1~e respondesse, 1nas qt1e se calasse quan9Q
ouvisse /O grito fraco do pau podre. Finalmente recomendou-lhe que voltasse depois de d·Ois dias para buscar o fogo.
O menino segt1iu ao longo ·ao ;riacho. Depois de
algum tempo êl e ouviu o gr~to (la p edra e resp·ondeu.
Depois ouviu o da aroeira e respo'ndet1 também. l~inal
m~nte gritou ;um pat1 podre. O menino esqueceu-se do
av1so e r'espondeu a êle também. P·o r isso -Os homens
tê1n apenas u1na :vida curta. Se êle tivesse respo11dido
à p·edra e à aroeira só, êles teriam vida longa como
estas.
·
'"
Depois de algum te1npo êle otrviu die novo un1 grito
e trespondeu. Era Me-galõ-kamdure (o espectro feio)
que él1egou e perguntou:
- Porque
chamaste?
•
- Esto·u chamando .mieu ;pai, respondeu o · meninp.
- Não sou eu então teu pai?
,
- Não, iueu pai é muito diferente, êle tem cabelos
· compridos~!'
·
.
·~
Então Me-galõ-kamdt1re foi embora, voltando pouco dep.o is com cabielos cbmpridos para se fazer passar
por pai do menino. ~ste porém, não o quiz ·tain·da rec?nhecer ;como tal, por êle não ter grandes cavill1as auriculares corno seu pai. Outra yez Me-galõ-]ya1ndure
foi 'embora e voltou com grandes cavilhas nas orelhas,
ruas o menino insistiu sempre que o pai dele era outro.
- Não · [és tu Me-galõ-kamdure? perguntou.
Então êste agarrou-o e lutou c-0m êle até que o m'enino ficou completamente exausto.. Me-galõ..;,kamdure
meteu-o no seu grande jacá 'e, coin a carga nas costas,
se pôs em caminho para sua· casa.
Qe repente êlie descobriu numa árv·o re um bando de
cuatis. ~le depôz o jacá, sacudiu a árvore, e quando os
c11atís cairam no chão mato11-os, .metendo-os todos no
jacá, por cima do lneni110. Depois ergue11 de 11-0vo a
carga nas costas, quando o m·e nino que nesse meio
tefI!Pº tinha torna~o a ~i, aconselhou-o que fosse prim~1ro fazer uma picada pelo ínato para poder melhor
avançar com a carga. Me-galõ-kamdure aceitou o con1
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selho, depôz de i1ovo o jacá e ~ez u1n caminho aberto.
Mas o menin.o aproveitot1 êsse tempo para escapar do
jacá em cujo fundo· colbcou pesada pedra, arrumando
d epojs os c~tatís en1 cima dela. Feito isto, fugiu.
D'ep-ois de ter feito o can1inho, Me-galõ-k.a111dnre
voltou 011de tinl1a deixado o jacá e ergueu-o de novo,
rnas acbo11-o mu jto pesado. :B"'ina1n1ente cl1egotl co1n
a carga ,e111 casa . . Descet1 o jacá e disse a steus filhos
que êle tinl1a em grande número:
- Eu trouxe um passarinhq_ bonito!
Então um dos fill1os tirou ,u m cuatí e 'p erguntou,
suspendendo-o:
- Sierá isto?
·_ Não, respondet1 l\'le-galõ-ka111durc.
A criança tirou um segund·o :
- S'erá istó?
1
- Não!
.
Então tirot1 todo~ os ouatís até o último e descobriu
'
a pedra:
- Agora só tem uma pedra!
---- Então parece que o perdi po ca1ninl10, di ss·e Mer1alõ-kamdure e voltou imediatan1e11te para procurar o
~enino, mas rião achou nada, pois êste· já tinl1~ ft1gido
l1á tempo~
__ __ · ______ ··- ____ _
Quandovoltôu- à·-ãldeia -o menino contou lá as suas
aventuras co1n' as onças e o Me·galõ-l<'amdure.
.,
- Vamos pois todos buscar o fogo para não pre~
cisarmos mais comer
crú !. - concluiu êle a sua 11is.
tória.
Vieram então diversos animais of·erecendo os set1s
serviços: Primeiro o jaó, mas 1nandaram-no embora
porque iera muito fraco; que êle fosse oorrer atrás dos
o·u tros para apagar alguma braza que ia caindo. Também não -aceitara1n o jacú quando se ofereceu, mas a
anta foi julgada bastante forte para carregar o tronco
de jatobá.
Quand-0 êles, guiados ·pelo menino, entraram n.a
casa da onça 'esta entregot1-ll1es o fogo.
- ·Et:1 adotei o tet1 fill10 ! - disse ela ao pai do
•
menino.
\

'
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A anta carregou .. o tronco aceso para a aldeia.
O jacú que, junto co1n o jaó, corret1 atrá.s, enguliu
uma braza que tinha caido, tendo po11 isso até l1oje a
garganta côr· de fogo·.
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outro tempo, contam, quand.o ainda não tinha·
maldade 11a terra, quand.o ainda os ani1nais falavam,
apareceu entre eles um moço. Co1no j~ tambem havia
gente em ci1na da terra, os animais julgaram que ·era
dela esse moço.
Um dia, contan1, as moças deS'sa l'crra f oran1 to111ar
banho na beira da praia. Aí encontraram o inoço. ~le
estava pesca11do quando v1u ·esse bando de moças. Então virou ~~u rosto para o céu e fechou os olhos.
Como ainda ningue1n tinha visto gente bonita con10
êle, ,as inoças· se sentara1n a seu lado e perguntara1n:
- De quie terra. és tu, moço bonito, que nós ainda
não vimos por aqui? Responde para nós! Pode111os
unir os I1'0ssos. dias com os teus.~
.
or moço não se arr~dava do lugàr. Estava qt1ieto
c0rno petlra.
·
'
·
· '. ·.
, · •.
. Entã'o uma das, n16ç~s .chegot1-se a êle, pôs lhe a tnão
no ombro e disse:
~ Abre já teus olh.o s e diz teu nome, porque si ~s·
si1n não fizeres, nós te levrunos à força para a aldeia.
O inoço levantou-se ligeiro, abriu os olhos, olhou
para todas as moças e disse:
- Eu sou Piripiri.
Quando acabou de .dizer assim, pulou do m eio delas,
foi cair no rio e Jievou com êle três n1oças na po11ta de
sua linha de pescar. Todas as moças gritaram:
- Não fujas, Piripiri, nós te quere111os be111 !
Elas esperaran1 que êle boiasse. A úgua ficoi1
quieta. Ningue1n 111ais apareee't1,
E111

,

'

'

Aquela moça qu~ tinha pegad~ no ombro de Piripiri ficou logo cheirosa. Esse cheiro derramou-se no
ventd;e o vento o l'evou para a. aldeia.
.
.
Piripiri, depois de pular dentro d'água, foi boiar
longe. Pegou nas moças e, deixando-as em .t erra,
disse:
- Não se ,endoideçam por mim outra vez, porque
ininha n1ãe não qt1er que ·eu ine case enqt1ai1to beher
do seu leite. .
,
· Uma des$as tr~~...n1oças; pie.r~~1ntot1-Jl1e: ·
. ·
, - Onde está tua...roãe·? Nos queremos abrnça'*lª:
qt1erem·o s clizer-lhe: · "Mu1lier ditosa, quem fez em t1
filho bonito como .Sol, cl1eiroso como flor?"
Piripiri respondeu ·:
..
- Não posso contar porque é segredo. Ufl! dia
que há de ser, quando Sol se em.pretecer no meio d~
céu e a .ág11a ficar branca como le1te, t~da ge~te sabera
q11em sou. Agora, vão já para a aldeia ,.e nao. conte1n
para os homens que fui eu qttem fez voces cheirosas.
No mesmo momento saiu do corpo dêl·e fumaça
~rande qu•e o escon.deu d~s. o~~os ~as mulheres. quan~
do essas não mais viram P1rip1r1, gritaram como doidas.
- Piripiri, não fujas de nós!
Assim foram gritando para a aldeia. Pelo cami\ tjho, perguntavam a quem .encontravam:,
" · , - Vocês não viram Pirí;p iri p9r aqul?
Todos respo.n d1am;
, . . . .
- Não sabemos qt1e1n e P1r1p1ri.
Elas então diziam:
~ _ Piripiri é um moco bonito como Sol e cheiroso
iomo flor.
Na aldeia tambem os homens já tinham cheirado
aquele cheiro gostoso. Disseram:
.
_ Será flor de umiriZ'eiro que nós estamos cheif

1

•

'

(

.

~

rando.
.
·
t
d.
Quando as moças ~hegaram na aldeia con .aram ireitinho o que se passou., Aquelas moças cheirosas de
Piripiri endoideceram logo os m?ços.
.
Aquelas que não ieram cheirosas como .e las, ficaram ciumentas e disseram:
\

••
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- Vamos nos juntar para procurar P iripiri. tlé
nos há de fazer .todas cheírosas si não quizer morrer.
Vamo-nos derra1nar pelo céu, }Jela terra) pelo rio, pelo
meio da noite para procurá-lo.
Assim elas fizeram.
Depois de porção de luas uma 1110Ça c1uc vigiava
1111n1a gruta viu P'iripiri ca1niJ1har 1>ura <'la. f.Jogo ela
achatou-se 110 cl1ã-0 d'e 111odo que I)iriJ)j l'i Hão a viu.
l~ste assol)iou f orte, e ent~o saiu (\a gruta ond·e a i11oça
estava, u1na veada que ia ter co1r1 .P irir>iri. A 111oça
viu pjripiri virar veadinP,o, eii.trar para de11tro da gtuta e mamar 19go na veada. Já d e noite, êle e sua 111ãe
viraram gente, entrando mais para ·O ft1ndo da gruta.
Quando a moça não yiu mais ninguen1, sai11, foi para
a aldeia e aí contou para as outras moças o que vi11.
Como assim já sabian1 onde podia111 pegar Piripiri,
, elas se combinaram para ir lá no -011tro dia. Antes da
manhã pintaram-se com urucú 'e · partiran1. Quando
chegaram, esconderan1-se logo pelas grutas. Quando
entardeceu todas elas viran1 Piripiri vindo. Vinha cantando alegre111ente, derramai1do-se as ' 'ozes da s11a
cantiga por toda aqt1ela serra. No 1nes1no mo1nento
todas .v iram u111a veada sair da .grt1ta e correr direito
para Piri:piri. Quando chegot1 junto dêle pulou para o
alto; ao passar por cin1a de. Piripiri SlISJ)er\den-o 'e, j á v jrada gavião, Vô·oq para o 01~tro lado do rio levan do-ó.
As m·o ças, vendo a mãe ele Piripiri leva-.lo caira1n
por terra e choraram. Todas ouviran1 então a cantiga
dele ir-se perdendo d.e vagar.
Com-0 agora já. sabiam .q ue Piripiri e sua inãe estavam do outro lado do rio, foram para a aldeia. L em. braram-se que lá havia um feiticeiro afamado,· foram
de-pressa ter com êle e lhe disseram :
- Nosso avô, como só tu sabes entolecer ge11te,
entolece para nós P'iripiri !
~le ,respondeu:.
- Não S'ei q11e é esse Piripiri. Por js~o não i>osso
entolecê-lo para vocês.
Elas disseram :
- Piripiri é um moço bonito co1110 Sol e cl1eiroso
como flor,
,.
1

'

'
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- Onde está esse Piripiri?
- No outro lado do rio. A mãe delé o l'evou
ontem.
- Quem é a mãe ,dêle?
- Ontem era ainda veada, hoje é já gavião.
O feiticeiro, depois de ouvir iestas palavras, ficou
C'a lado. Dai a pouco oll1ou para o sol e disse:
- D igam onde é a casa de Piripiri porque qitero
lá deixar puçanga p~ra ~ntolecê-lo.
- É ·Q.entro duma grota. .Essa grota fica no tronco da serra.
·
· '
'
1
1-- Então festá bom. Ar fem de certo s·eu~ mau·
cheiro. Vou lá deixar uma puçanga para chama-los.
Mostrem-me logo essa grota para vocês hoje mesmo
agarrarem Piripiri.
. . .
Imediata1nente as moças levaram o f eit1ce1ro e
mostraram-lh e a grota. 'tle enconlro11 logo ai um pêlo
de veado e disse:
- Agora sim, aqui está -um pê]o para trazer seu
dono. - Esfregou nele folha de raia, embrulhou depois
e1n cerol de abelha e disse:
- Hojte, .antes da· meia 11oite, o dono deste pêlo há
de voltar aqui.
O feiticeiro só assim disse e depois voltou para a
aldeia.
.
As · moças .f icàram· .a i para ,e sperar qt1e1n viesse, e
rdisséram:
.' ~
. .
.
· _._ Aquelas. que a , J : 1~. . ainda não fendeu p•egarão
Piripiri, e as outr~ a mãe dele!
Antes da meiá noite, q ;1ando a lua ficou bonita,
todas viram dois vultos ap ~·oximarem-se da grota. ·
Quando esses dois vult-0s entrar '.Ull, as moças correram
para agarra-los, mas não encontr aram nada. Somrente
o cheiro de Piripiri se espalhava a;. As moças tremiam
sem saber porque.
Depois viram fora da grota u:,1a veada com se11
filhinho. Elas os cercaram logo. C·r tno pensavam q11e
eram Piripiri e sua mãe, foram-nos ~~~)raçando. De repente, uma das moças disse:
- Estes animais não são Piripiri e sua mãe, pois
catingam como cobra. Dei~e1nos ir e1n hora!
1

1

,
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ram todas alegr es pensando que iam agarrar Piripiri
'e ver Supi. Quando êste chego11 junto <leias, vinha só
e disse :
- Meu pai me mandou .vir. Digam de-pressa o que
quere111, porque quero voltar logo.
Elas responderam:
- Supi, nós queremos que derrubes Piripiri na .
nossa n1ão. ~le buliu noss·o coração ·e depois fugiu
de 1nós. ' ·
Supi disse: ,
-- lla.11 l É Piripiri que vocês ql1erem? ·
- É êJe mesmo.\ ·
'
'
•
- Está bem. 1-Ioje à .m eia noite
êle e sua mãe
,
irão dormir para 'a cordar antes do dia para atravessar
o rio. Quando 'º murucutt1tµ cantar no silêncio da
noite, vão pegar Piripiri e sua mãe porque eu vou defumar a casa deles para eles dorn1ire.qi pesado. Como
agora vocês já sabem como hão de f az~r, eu já vou.
Lá nos encontraremos.
Supi só falou assin1, e (lepois desapareceu para a
banda da Serra do Aruban c. As n1oças preparara1n-se
' para seguir atrás. dêle. Quem as ouviu falar acreditava que deveras, Piripiri já estava na mão delas.
À mieia i1oite, á s ino,c;as fora1n para a grota. Ai enco11traram Supi. êle olhava ~ireito para a lua. Noite ·
.~á .~e~cia qt1an?o todos. ot1ví:i;:a1n t1ma cantisa :to.da.
inu1to ·lo11ge. Essa, f ant1ga :alegr,ou logo o coraçao ®
tod·os. Daí a pedacinho tudo
calou. Dois vultos de
gente .e ntraram na grata. Supi não se mexia, é as moças nem respiravam. No mesmo instante, -eles viram
uma fogueira acender-se, Piripiri com sua mãe aparecer diante dela, deitar-se tem cima do mt1sgo e dormir.
Fumaça cheirosa ~aiu do corpo deles e foi entrar no
nariz de todos. Quando Supi os viu já dormir virou-se
para as moças e disse:
- Eis aí já Piripiri e sua mãe. - Só disse isso e
desapareceu.
Quando as moças ficaram sós foram devagarinho
para junto .d e Piripiri e de sua mãe. Foi então para:
elas veren1 qt1e a mãe dte Piripiri era deveras bonita
con10 êle. Aí mesmo as n1oças majs novas agarraram

Aí n1es1no tambem os veados partiram direi tos por
onde vieram.
Como ao amanhecer Piripiri ainda i1ão t inl1a aparecido, as n1oças voltaram para a aldeia e <lisseran1 para
o feiticeiro :
- Tu nos 1ne11tiste·.; Piripi):i ,lão apa:receu. Só
chegou lá uma veada co1n seu fill10. ~ra1n cati11guentos como cobra.
O feiticeito respond·eu:
- Eu 1nenti e11tão ·para vo~ês? Não <lizci11 vo..
.)
A
.
l'a ttl'lJa
' veafl a com · seu
'
ces
mesmas
qt1e. ~I~apareceratn
filho? O que os entole·C'eu .11ão foi então o tneu feiti. ço? · Agora, si vocês queren'r entolecer Piripiri, cl1amcm meu filho Supi~ porque eu já estou velho.
As moças pergt1ntaram logo:
- Sabies onde está teu fill10 St1pi?
- Sei.
- Porque é que êle fugiu de nós?
- Supi fugitt de vocês porqtte não quiz ficar vítima dos seus malefícios. Estou-o cura11do para deixá-lo
em. meu lugar. , O que fizeram vocês co1n êle? Vocês
todas quizierarn amá-'lo; êle viu a sua mald ade e fugiu.
- Onde está êle _agora?
--- F..illl
cima da Serra ·' dk
Arul;>a11e.
.
'
- Como podemos falar ·com .êle?
- Eu mesmo vou buscá-lo. l\tlas previno que ne-. .
nhuma.de vocês o há de amar, porque pod1erão P. ei·de-lo.
As moças responderam:
- Assim 11ós hav·é mos de fazer.
O feiticeiro disse então:
- Espere1n por mim aqui iuesmo ! Já vot1 buscar
Supi.
Diepois do feiticeiro partir as moças disseram:
- Vejam como nós son1os infelizes! Supi, que é
a estrela dos moços da nossa terra, não o podemos a1nar.
Coitado de Supi, coitadas de nós! ''ejam agora Piripiri! Como seus oll1os são lindos, como stta cantiga é
alegre, e foge de nós! Deixa estar! Supi o derrubará
nas nossas mãos e então havemos de ser de sett coracão.
Quando o sol já ia desaparecendo elas vira1n Supi
co1n set1 pai
vir diescendo a Serra de A.rubane. Fica,
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Piripiri, as outras a mã·e dele, e f orar11 l ogo amarrando
ambos. Piripiri abriu devagari11I10 se11s oll1os, oll1ou
para todas as moças, fccl1011-os oútra vez •e riu no seu
coração. Quando sua I_JJ-âe sentiu gente pegando nela,
sentou-se e disse:
- Quem são vocês que vêm a ssi111 aborrcC'er as
gentes? Que queren1 de mini
de J11Cll f ill10? Vocês
são, parece, f or111igas Jnal cl1eirosas qu•c só Jeva1n bulindo co1n a gente.
,
Quando :as ino_ç as 11e11savan1 que I>iripiri estava
bem amarrado, êste fi11giu aoordar e disse:
- Minl1a ruãe, en estava sonha'ndo c1u e 1)orção de
for1nigas me levavam para a · casa delas. Nesse mon1ento ,J)arece, et1 sacudi deste jeito os ])raços e todas ela$
caira111 do meu corpo. - Qnando Piripiri <l1sse - eu
sacudí deste jeito os braços - êle os sacudiu ])em d·e
verdade, e a corda que .o amarrava, qt1ebrou-se.
As moças quizeram amarra-lo outra vez, mas não
puderam porque s'eu corpo já estava liso. O corpo dele
cheirava agora de emllebedar. Então sua 111ãe disse:
- Le1nbra-te, meti fill10, qt1e si deixares o corpo
destas mull1eres encostar e1n ti, tt1 te ])Crcle." ! Foge d cpressa d·estas formigas mal cheirosas e vai ficar 110
tronco do cét1 !
Quando as moças ouviram as palavras da inãe de
Piripiri; dis.seram:
. · ·~ Impura és tu! ·o ·n teni ainda nós te vimos vea.:.
da e agora t11 mesma aconselhas tet1 fill10 para não se ·
sujar em nós !
Ai mesn10, Piripiri zangou-se ·e disse:
- ·- Então que querem do fjlho da veada ? Saia1n
já daqui 1 Tenho aca de vocês.
Quando as moças ouvira1n estas palavras de Piripiri, sentiram tre1ner seu coração e ficara111 mudas. ,
D·epois, do 111eio do silêncio, apareceu uma voz que
disse:
- Piripirij endurece .teu coração e foge dessas doidas! Ainda não cl1ego11 o dia de seres alegre con10 passarinl10 e d·e ter n111lher bonita con10 tt1 n1es1no. Foge!
Quando as inoças ouviran1 estas palavras ;viraram
se11 rosto lJara d-0nde elas vinham~ Depois de olharem
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ben1, vira111 um ouriço-cacheiro 'em cin1a ele u1n nó de
pedra, e lhe dissera1n:
- És tu qué estás falando de nós? Espera wn
pouco! Depois de amarrarmos Piripiri, vamos ter
contigo.
Quando acabaram de falar e querian1 virar-se para
Piripiri, não havia mais Piripiri. Aquelas que o iestava111 amarrando tinl1run 11a mão pedra de amolar; as
ot1tras que pegavam· a inãe dêle, tinham na tnão uma
porção de algodão.
"
. As ~noças se espantaram, correram para o oúriçocacbeiro e disseram: ·
- TU miesmo, enredeiro malvado, fizeste fugir Piripiri e sua mãe..A.g ora vais paga.r co1n a vida a tua
malvadeza.
Quando elas já queriam pegar o ouriço _ê ste virou .
morcego branco e voou para fora, rindo gostosamente.
Elas ficaram duras, frias, como pedra.
'' olta:ndo-lhes o coração, saíram da g1·ota e foram·
proc11rar Supi. Contaran1 direitQ o qt1e se 11assou. ~le
ouviu, ouviu, e depois ,~isse:
- Vejam quanta t-0lic·e vocês fizeram num só pedaço de noite! Se voc.ês fossem gente, Piripiri já estaria na sua mão. Bastaria some11te que o cabelo de
vbcês tocasse nele, p,ara ficar ent9lecido. Agora já está:. clesconfiado e será mai,to, custoso e1Jganá-lo outra v~z .
Por isso va1nôs esye:rar a lt1à nova.
t
_.
Todas as, moças ouviam caladas as palavras de Supi
olhando direito para êle. Os olhos delas faiscavam deveras. Niesse ín-0mento, a moça que era mais bonita
de todas elas, charr1ada Purae, perguntou:
- Supi, diz-nos porque é que tu foges de nós c~mo
a11imal feroz. Quem te pode querer tão b'em como nós
te queremos, com toda a força do c-0ração? Tu escarneces de nós, e para .c ompletar tua zombaria vais para
o moeio das serras donde te ris da nossa desgraça. Vê
como batalhamos para ter o amor de Piripiri, quando
só tu podérias ,alegrar nosso coração.
Supi ouviu calado a fala de Purae. Quando ela :~
acabou. êle disse '
,
.. .
i
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- Sim, Purae, é bonito o que t11 dizes. Não te
ouço porque 1neu coração 'está longe daqui. Se eu agora amasse vocês, faria eu mal ao 1neu pai: êle ficaria
ceg-0 e eu tambem. É por· isso que vou para as serras.
Minl1a alma vive pelas estr'elas, vôa co1n as tempestades; este que está aquí diante de vocês é apenas urna
almazinha. Agora, como vocês ouviram já quem sou,
• deixem de •n'e i<JÚerer bem!
Ql.;lando êle acabou de assim 'falar d~&apareceu: do
mejo delas. Só silêneio gra;nde· ficou aí.
\ Na praia onde Piripiri costun;1ava pescar, ~ma ca11'
~iga alegre atrapalhava .a noit e càlada.
Depois de alguns dia.s, quando a lua já ~aia à meia·noite, Supi apareceu. para as moças te disse:
- Hoje à noite, quando a lua vier alumiando o
tronco do céu, vocês todas hão de estar na praia. Ouçam
b~m ainda: Eu hei de estar lá com Piripiri. Não façam barulho, porque êle pode desconfiar. Cada uma
de vocês leve na m·ã o um fio de cabelo para amarrar
Piripiri l
'
Quando a lua veiu saindo as moças foram para a
praia. Supi já estava lá pescando. Um peixe belisco11
.
no anzo~ .. · Supi pu~o\t. p~ra terr~, pegou .nele, ente: rou.~~
'º na areia e sentou-se Ju11to dele. Dai a· pedac1nl10, . .
~. !'. · ~ , . "'qutele, peixe foi-se. f,az.enêfo gente.. Q. uan~o a luz a:Iu-., './1<,t
/·, ~ . .~ miou biem p . ~osto ·dessa pe~$ôa, já ela era Piripiri:· · As
moças aproximaram-se . dev~gar e quando cl1egaran1
junto dele, ataram-no logo com
fio s <le cabelo que
traziam. Piripiri não se mexeu. Oll1ava J)ara o céu
cantando uma cantiga alegre. Essa ca11tiga alegre ia
morrer longe.
As moças, então, disseram a Supi:
- Repara, Supi, já amarramos Piripiri. ~le não
ilente nada. &tá cantando bonito.
S11pi respondeu:
É assim mesmo. Enquanto êle 'está .ca11tando,
sua aln1a passeia pela.e; estrelas. Por isso, ·enqua11to êlc
cantar não toq,u,em no çorpo dêle, porque então sua alma s~ espanta: saca .d·o corpo d·ele e fica 110 cétl. Quando êle
C~lar pode1n leva-lo para ·Casa.
'
1

.

1
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Depois ~e assi1n aconsell1ar as moças, Supi voltou
para a aldeia. Foi .rindo pelo ca1ni11l10.
Co1110 m11ll1er não sabe esperar, •e ssas 111oças c-01ne:
çaram logo chamando Piripiri.
P11rae disse :
- Minhas manas, não é assim deveras como Supi
conta da vida de Piripiri. ~le nos mente. Por isso eu
já vou .acordar Piripiri para falar conasco.
'
Purae· pôs im~diat.amente t1n1a ,das inãos no ombro
de .Piripiri par!' lhe falar. ao ouvido. Aíi. rµesmo Piripiri
se calou. Entao a lpa emRreteceu e vé11to· frio S·Opro·u
forte. Es_sas "moças n·ã o souberam como adormtecêram,
todas de repente. Quando. a 111a já estava alta, elas f o-"
ram acordando. l)r.o curaram Piripiri. No lugar dele
estava ,s omente uma planta. Quando o sol chegou no
m~io do céu Purae disse:
- Minhas manas, Supi está escarnecendo de nós;
em luga;r de Piripiri êle deixou esta planta. Supi é máu.
Vamos dizer a êle que não é bonito escarntecer assim de
nossa desgraça.
Quand-0 elas encontraram Supi disseram:
- Supi, ainda não chega e11ganar-nos? Para que
ttraste Piripiri de nossa mão? Para qu e <lei~aste aquela planta em lugar dele .? ., Já cl1ega, Supi, de escarnecer
de flOSSa desgraça. Vê como chora1nos l Dá-nos Pir,ip1r1 para sossegarm·os J:ª · o, t1osso çora:ção !
' Supi perguntou: . ·~ · ·
' . - ,Que e11tão ·fizeram vocês a Piripiri pai·a êle de~- . '
aparecer de v·o cês? ·
,. . . . .,,.,
Purae respondeu : .
.
- rru viste como êle estava cantando naquel e lugar. Quando o dia já queria chegar eu quiz trazê-lo
conosco. .Por isso quiz falar no ouvido dele. Me esquecí e peguei no s'eu ombro. ~le calou-se de repente.
Aí mesmo uma coisa adormeceu-nos todas. Q11ando
ac-0rdamos, não havia mais Piripiri. Em lugar dele estava aquela planta que cheira como êle miesmo.
Então Supi disse:
- Pol:Jre de Piripiri, ·coitado! Ainda não tinhas
i?ade de amar. Mão de m11lher já te perde1,1. Agora
f1a,a lá no c~11, dentro dt1-S ·Três-Marias! Dai ri-te de ;nós!
l
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Purae ouviu St1pi falar consigo e perguntou de repente:
- Então Piripiri não volta mais?
.
.
- Não. ~le está em uma das estrelas i11a1s bo11~tas do céu. Aí tambe1n há moças bonitas que pod·e m
casar com êle~
Purae ·sentiu seu coração partir-se, com cçot1 n ch orar e com ela as outras i11oças. Sup.i ~esceu para. a praia, aí sentou-se jt1nto da planta qtre fi cou e1n l ugar
de Piripiri, e disse: .
,
.. . • .
. .__,. Nada ;mais há ·desse q:n e se· cl1a1nava Plrrp11·1.
Para . le).Tlbra11ça tt1a ficou .sor1_i~11~e. testa pla,n ta co1~.. o
cheiro do teu corpo. Eu sei, P1r1p1r1, qt1e da1, das,. Tt eslVIarias, estás escarnecendo de nós os da. terra. Doe 110 je no mieu coração ser eu, Supi, qt1em 3JUd·Ot1 as m~ ç as.
Era só para et1 fugir da louct1ra delas.
.,
Qt1ando Supi acabou de falar, as moças Jª estavam
jt1nto dele. Pt1rae pergunto11:
- Que vamos nós fazer a gora d esta pla nta ?
Supi respondeu:
. . . . .
_ Est.a planta cheirosa. como J?1r1p1r1 v1 L·ou-se d?
corpo dele. Quem quizer ficar. ~h~1~os a, alegr e, face1ra há de banhar-se com esta Pir1pir1oca.
.
' Quando essas moças ouviram Supi diz.er assim, fo:ram sacando ime~.iata1n'ente as folh.as. e r a i~es .da pla11ta. Só Purae que estava falando c on1 Supi, . f1c~u sen1.
nada.
.
Supi já tinha tirado t1ma raizinha para pl antar . . Ti-.
nha-a dentro da bôca.
Purae, coi110 ficou sem piripirioca, diss'e : ,
~ Olha, Supi, só et1 fiquei se1n piripirioca .. C<?mo
eu não me quero para brinqt1ed.o das ot1tras, tu va1s ficar
minha planta! No mesmo instante, ela pulou . })a~a
abraçar Supi. ~ste fugit1 com o corpo, e Pt1rae foi cair
nos braços dum sapo que estava ali.
Supi, correu para a aldeia" Atrás d ele correram a~
ot1 tras moças.
Ao amanhecer do dia seguinte, todas elas volt~ram
do porto alegres, faceiras , e cheirosas.
Os homens pierguutl(lram par.a .elas;
11
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Nós banhan1os nosso corpo com p1r)p1r1oca.
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' entre ,os ·Pareçi (do centro de .Mato "
l.Jenda recolhida
'
· Gros.~o
Côcôterô e st1a mulher Zatiamare, casal pareci, tinJ1am dois filhos: Zoquôoiê, rapaz e Atiolô. mull1er.
O })ai só estimava o fill10; tinha tanto desprezo pela
filha que só respondia ao S'ell cl1amado por meio do
assobio. Desgostosa, Atiolô, pediu um dia a sua mãe
qt1e a enterrasse viva; ao menos assi1n, dizia, seria útil
ao·s seus e aos outros. Zatia1nare resis tiu por inuito
tempo ao pedido da fill1a. Afinal cedet1 e foi enterrála de pé, no, cerrado . .,..

'
1

\ Mas. a moça não ,,p ôde permanecer ai por muito

1

, 'f;
tempo p<>r cau.s a do calor~ e pediu de· llOVO a · SU ~, mãe., , .. '.'.. '.'
que .n tirasse ·desse Jugat · 'e a colocasse uo campo. , No · , ,
campo tambem . não se det1 bem. Ainda t1ma vez fo·i
mudada para a· mata onde se sentiu perfeita1nenre be1n.
Á

E11tão pediu a Zatiamare qt1e .se retirasse recomendando-Jhe qu'e não olhasse para trás quanclo ouvisse seus
gritos. Zatiamare despediu-se da filha e partiu.
.
Logo depois começou Atiolô a gritar. Zatiamare l]âo
p ôde resistir, voltou-se, e no lugar em qt1e tinha diepositado a filha divisou t1ma viçosa planta que no mesmo
instante se tornou rasteira ..
Zatiamare continuou a cuidar da sepultura da filha.
l\'.lais .twde arrancando a planta encontrou 11ma raiz que
achou muito boa. Era a mandioca.
'I
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í~ oros

- Que é que vocês hoje t êm ? , rocês estão fodas
a legres, f aceiras e cheirosas!
1\ s moças então res1)ondera111:
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que tinha ês te nome, e que, com o seu sacrifício, o produziu ~ ,..

NHARA

L en<la recolhidQ. entre os lCaingang do Estado do Paraná
16. -

Meus antepassados alimentavam-se de frutos e mel;
quand.o estes fal~avam, sofrian1 .f ~m·e. Un1 velho de
cabelos brancos, de npme Nl1ara, f1cot1 co1n dó dele~ ;
um dia diss e a set1s filhos e ge11ros qt1e, co111 cacet es, fizessiem ttma ,roçada nos taquarais e a queimasse.m . F eito
is to, cl'isse aos filhos qt1e o conduzisse:111 ao 1nei~. da ro.ça da; ali conduzido, sentou-se e disse aos filh os e
genros :
- Tragan1 cipós grossos. - E tendo es tes lh'os
trazido, disse o velho:
- Agora vocês amarrem os cipós a meu p escoço,
arras tem-me pela roça em todas as direções ; quando
ett es tiver inorto, enterrem-me no C'e11tro dela e vã o para
os inatos por espaço de três luas. Qua11do vocês voltar em, passado esse tempo, acharão a roça coberta de frutos que, plantados todos os ano~ ivrarão vocês da fo1ne.
· Eles principiara1n a chorar, dizendo que tal n~...o
fariam. Mas o vell)o ll1 es· di~se:
·_ O que,· ord eno é para bem de v·ocês ; se nã o fi~e~
:rem o que n1and·o, ~viv~rão sofrendo e in uitos n1or:r êrão
de fome. E, . de inais,. eu já estot1 vel110 e ca11sado de
~ i "t 1
viver.
~
Então· com muito ·choro e grita, fizeram o qt1e o ve1110. mand~ra e foram para o mato con1er frutas. Passadas as três luas, voltaram .e encontraram a roça cobert~
de t1ma planta com espigas, que é o milho, fieijão grande e morangas. Quando a roça esteve madura, cha- .
maram todos os .p arentes e repartiram com eles as se..
mientes.
É por esta razão que temos o costume de pl~ntar
nossas rocas
e irmos comer frutas e caçar por tres. ou
~
qt1atro luas. O milho é nosso, aqui da n ossa terra; nao
foram os brancos que o trouxera1n da terra deles: Den1os ao milho .o i1omie de nhara em lembrança do velho
1
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QUANDO OS íNDIOS CAXINAU ..\ rfINHM'I
VIRADO PORCOS
•

L t;11da 'cttxinauá da. região do alto Juruá

•

r
O~ í~dios Caxinauá tinham ·muitas casas. Suas ro~
ças dava~ com abundância. Todas as mulheres mari-daram-s~. Só uma moça muito bonita não quiz casar.

"

A mãe quiz casá-la, mas ela não queria.
.
A moca
.. ar1no11 a rêde bem alto e deitou-se. l fm
horp.em quiz subir e deitar-se junto, mas ela cobriu-se ..
As$im, o homem não pôde e foi-se embora.
Foi-se, disse a mãe e xingou. A moça chorou.
1O I.>ªi a.conselhou-a, mas ela não quiz ot1vir. Continuo11
chorando.
Os índios foram colher pamas e diluíram estas frutas ~ilvestres numa grande panela. Reuniram-se para
bebe a m is tura. B~bieram a noite toda. Foi só no
alto ia que muitos se deitaram na r êde.
.
o escurecer, a moça que não queria casar, tj11has.q ,dei,tado e estava agora do;rmindo n a r ede colocada .
~b alto. .
·
,
~ P<>r fim, todo o mundo dormia. Por fim, a gente
toda roncava.
\
Acontecet1 então que, roncando, viraram porcos, aí
pies1no viraram porcos-do-mato, e até os meninos pe(.Ittieninos se transformaram e1n porcos. Enrolaram as
redes, amarrando os rolos na cintura. Seus potes assentaram-se nos narizes, e, suas panelas, nas cabeças,
Ali mesmo viraram porcos, sairam, foram comer os
seus legumes ~ correr para longe:
A moça, porém, que não queria maridar-se, estava
deitada na r êde armada bem alto. Deixaram-na sànha quando sairan1. Acordada, ela procurou a sua
gente. Correu chorando d e u1n lado para ol1tro. Está sozinha e 'não tem com quen1 morar. Sozinha chora .
e chorand.o anda por ,aqui e por .ali.
~
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LENDAS DOS

i~DIOS DO

O MENINO' QUE VIROU CAJ\tIBAXIRRA
(
1

Lenda caxinauá da região do alto Juruá -

Um menino p equenino estava brincando sozinho
1

no terreiro.

Sua mãe chamou:
__:_ l.\'Ieu if ilho, vem comer 1
O menino pequenino dissie a sua mãe:
- Mãe, eu não quero comer.
•

(

· Sua mãe disse:
'
- l\ieu filho, não estás con1 f orne, por acaso 7
, - Eu? eu não estou com fome.
\ A 1nãe riu-se. l\tleu filho J)rinca e por isso não come, pensou.
- Filho, come! Come para brincar!
O fill10 :veit1 ·e co111eu. · A mãe 'pergt111tou:
- Meu filho, co1n quem brincas?
.,
O filho disse:
. .....
- l\1ãe, eu brinco sozinho.
' .. ' ,...
Sua ·m ãe diss·e : ·
- Meu filho, 11ão bri11qt1es só! A ca1nbaxir~a te
pega.
·O 1nenino pequ·e nino an1cdrontou-se e chor.o u. A
mãe abraçou-o e engànou-o:
t ·Meu ·filho, não chores! A cambaxirra não t8
peg~.
.,
Então o menino pequenino calou-se. Não tinha
ma:is medo. Pediu a m_ãe para brincar sozinho.
- Minha l,llãezinha, et1 quero brincar sozi11ho, disse ..
~ Sua mãe di8se:
'
- l\1eu filhinho? brinca sozinho JlO terreiro! .
- Sim, disse o filhq. Levou o cachorro para brin. .
car no •t erre1ro:
·
·
·
O menino pequenino perguntou ao cachorro:
l'
- Cachorro, estás éom fome?
O cachorro balanç,o u a cauda. , ,O menino p~queni.:
no foi dar-lhe ,comida. O cachorro comeu a comida e
e.n ch·eu a barriga.
,
Então o menino pequenino levou o cachorro passear. O cachorro avistou um passarinho e latiu fa,zendo "vôvô". O menino pequenino foi ver. O cachorro
fez "'vôvôP ao passarini10 e o passarinho foi embora. En- ·
tão o menino pequenino continuou brincando coi.n o
cachorro.' '
'
Sua mãe veiu, viu-os brincar e riu-se. Sentou-se
perto do filho.
En~ão a cambaxirra cantou. O menino pequenino
arremedou. A cambaxirra aproximou-se. A mãe olhou.
A cambaxirra ficou em pé, perto do menino pequeninp
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Ao sairem, os outros tinham deixado un1a caixa. ,,
Estava pendurada no pat1 da cumeeira e bala11çava.
Dentro dela, un1 i1renino j)eqt1enino assobiot1. A
inulher alegrou-se, subit1, desato11 a caixa, abaixal1do-a.
Qt1ando a abriu, dela saiu t1n1 meni110 pequen\no e J?o'hitinl10. Estava rindo. A mulher alegrot1-se com êle
e .n ão chorou n1ais.
Ao escurecer, dormiu com o menino pequeno na
rêde,,. Dormiu a noite toda, e q11ando ela açordou; o
n1eni110 pequeno já se tinha levantado e estav~ passeando de um lado para outro. A mulher alegrou-s~ co1n êle,
fez comida, co,me11 com êle, e na noite seguiJilte o me. pequenino
. Jª
. , se tornara rapaz.
'
'
n1no'
A mulher alegrou-se com êle e f,e z f recl1inbas1para
êle matar tejt1açú.
·
·
·
·
Na noite s~guinte ~le j.á se tornara granqe. A f:llllher alegrou-se com êle ,e fez fr1ecl1as. ~le frecl1ou p , ixe
e caça. Qua~do. ê>e voltot1 da caça, a mulher doripit1 , .
com êle na rede. Ao acordarem, ela o f ez sier o se11
marid·o, Na r êde, êle ,f ez o gôsto dela.
/
O "menino" emprenhou a mulJ1er. Seu filho na. c·eu.
E11tão aconteceu o n1arido zy cá·çar e matar
pai
de s11a mull1er e o irmão ,dela. A mttlher adivi hoQ
que eram os parentes. Pois os índios Caxinau: · não· ·'
tinham virado porcos-do-mato? A sua gente não e tinha transformado em porcos?
1
\ . .A m·o ça foi embora~ o marido ta:rribem, , e ta.m]?eI
o filho. Não se sabe para onde fora1n ..
.Tuso se. deu quando ·OS índios Caxinauá tjnl1am~· v rado porcos.
,.
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e cantou. O cachorro avistou-a, correu e quiz pegá-la.
A cambaxirra correu tambem. . O menino pequenino
J
riu-se e disse a sua mãe: ,
- Mãezinha, meu cachorrinho está zangadinho; a
cambaxirra ficou em pé, perto de mim, meu cachorro
avistou-a, quiz pegá-la e a. cambaxirra foi embora.
Isso disse o menino pequenino a sua mãe, e a mãe
riu-se, e o menino pequenino riu-se tambem.
Depois, o cachorro ficou com preguiça e foi deitarse em casa. O menino pequenino chamou o seu cachorro. Mas ·o cachorro não veiu. Então, o- menino pequenino chorou.
•
Sua mãe perguntou:
- Meu filhinho, porque choras?
- Mãe, meu cachorro está com preguiça. Eu
choro.
A mãe mandou o cachorro. O cachorro veiu. O
menino pequenin;o ficou alegre e brincou com seu ca'
chorro no t.erreiro.
Depois o cachorro deitou-se e dormfu. Então veiu
a cambaxirra, enquanto o cachorro dormia. O menino
pequenino amedrontou-se. Esta v.ez, sua mãe não olhou.
A cambaxirra agarrou o menino pequenino e levou-o às
costas.
O menino p·equenino gritou. O cachorro acordou e
fez "vô-vô". A mãe olhou agora. A camba.xirra carregou o seu filpo pequenino às costas e foi voando.
· A mãe está chorando, e o cachorro tambem está.
chorando.
A cambaxirra disse. ao menino pequenino:
- Filhinho, não chores! Eu te levo para o céu.

l
I

'l
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...

li cambaxirra disse ainda ao menino pequeni110:
- Tu vais brincar com meu filho lá no céu.

Assim disse o passarinho, e o menino pequenino
calou-se.
Mas sua mãe chorou, e· o cachorro tambem.
o menino pequenino brincou com o filho da cambaxirra. Acostumou-se. Virou mesmo cambaxirra. Esta cambaxirra que canta aqui, é o menino pequenino.
Ele ficou assim quando a cambaxirra o pegou. Mas sua
mãe chorou, e seu cachorro tambem.
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18. :-- JABOTA, ANTA E ONÇA

Lenda caxinauá da região do alto J uruá
'

I

O j abotí esteve cô1n a j abota.

Depois saiu.
,.
Veiu a anta e perguntou à jabotí-fêmea:
- Jabota, o que fazes tt1 deitada?
. e de-"
- Agora mes1no meu marido esteve com1gó
pois saiu. Eu estava deitada para servi-lo. Então
vieste.
- Aonde juntou contigo? - perguntou a anta.
A j abota apontou:
- Aqui, nestie lugar, anta.
- Poderia eu tambe111 estar co11tigo por ventura?
perguntot1 a a11ta e acresce11tou:
'
- 1.VIas em
que lugar?
A jabota apontou:
- Aquí ! disse apo11tando en1 Stla l>oca.
'
A a11ta jun:tpu co1n a jabota.. Depois p·crgu11tou: ,
-· Agü'ra basta por ve11tt1.r a, jabota? ·
J"abota disse:
- Fica firme! Introduze ot1tra vez l
O anta-macl10 introduziu o membro 11ova111ente ·no
111esmo po11to. Então disse-ll1e a jabota:
- Agora chega!
Enc1ua11to a anta estava largando, a ja})ota lhe mordeu o me1nbro. A anta gritou ·e correu para a jabota
largá-lo. ~1as esta pendurou-se no seu 111en1bro. A
anta não pôde arrancá-la. Correu ao e11contro du1na
pedra que partiu cq_m a jabota, mas ela não largott.
A anta correu _de novo, quebrou sapopemas com a
jabota, mas não cons'eguiu qt1ebrar a própria jabota
que estava. pendt1rada no set1 n1embro.
'

'
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A anta ficou exausta, por fim não pôde correr
mais, caiu e ficou prostrada.
A jahota só largou o 111embro quan<lo a anta n1or·
reu de lodo. Aproxi1nou-se do coração da a11ta e escutou. O coração não batia ;n1ais.
Então a jabota s'e levanto11 e avistou uma sapopema bem perto. Fez um buraco nessa raiz que sai do
chão e deitou-se nel•e. Queria comer a tripa da anta
quando esta apodrecessie. Deitou:..se no buraco e cai;itou. A onça vei11 acercando-se. A jabota riu e canto11:
. - Eu n1atei a anta. Vol! comer a sua tripa q11ando estiver apodrecendo. Deix:o-a pri1neiro apodrecer.
Alegro-me. Espremo . a tripa, espremo sua tripa para
comer. Eu n1atei a anta para co1ner sua tripa. espremo ,sua tripa para comer. ·
A onça 011viu a jaboºt a cantar, paro11 e esc1tto11:
- Como a jabota ca11ta ! disse·..
A jahota cantpu:
- A tripa espremo, espre1no a tripa da anta {)ara
comer.
A onça ouviu e perguntou à jabota:
...... _,, .,_ . . . .
....
- Jabota, como foi qure cantaste?
A jabota calou-se.
\
A onça. perguntou:
- Como cantas, jabota?
A jabota estava deitada quieta.
- Canta outra vez para ,e u ouvir 1 1nandou a onça.
Então · a jabota cantou:
·
·
·
- A tripa espr.e mo, espremo a tripa da anta i)ara
comer.
Agora a, onça entend·eu e disse:
- Ohé ! A jabota q11er comer a tripa de meu
cunhado.
A onça aproximou-se e perguntou:
- Como ,é tua cantiga, jabota? Canta para eu
ouvir 1
A j ah o ta cantou :
- A tripa espremo, espremo a tripa da anta para
comer.
A onça ouviu e enfureceu-se. Procurou a jatoba,
mas não a avistou, pois e~tava quietinha no buraco da

,

,
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sapopema. A onça parou e escutou. A jabota riu-se
e disse:
- Para que matei eu a anta por ventura? Quando
apodrecer a st1a tripa, vou encher a minha barriga.
A onça enraiV'ecida disse:
- Mataste mett cunhado e queres comer a sua tripa quando apodrecer. Tt1 1nesn10 vais apodrecer na
minha tripa, jabota.
A ja;bota amedrontou-se e chorou:
.
- Para qt1e inatei et1 o teu ct1nhado? Alegrei ..me
e cantei. E11tão tu vieste e ouviste. Queres-me comer
po:r ve11tura?
Então veit1 a onça e mandou á jabota:
- Levanta-te, jabota) para •eu te comer!
A jabota levantou-se, veiu vindo de vagar. A onça
impacientou-se e mandou:
- Corre! Eu te q·u ero comer.
A jabota veiu de vagar; 'engalinhando veiu por todo o caminho. A 011ca
disse:
...
- Parece que não ,corres.
A onça empurrot1 a jabota. A jabota caiu. A onça
n1ordeu-lhe nas costas. Então a jabota disse:
- Pensas que .é aí. Aí não dôe.
'
- Aonde preciso morder-t'e, pois? perguntou a.
onça.
A j abota não disse.
Então a onça ,mordeu · e1n sua ilharga. A jabota
gritou. A onça mo:rde,t1, quebrou-a e quebrou. Ao estar morrendo a jabota, disse-lhe a onça:
- Agora mata meu cunhado, jabota!
Assi111 acabou .a onça com a jabota. Comeu-a e foi
embora.
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0 JABOTt E A MUCURA
1

..
!

Lenda recolhida na Amazónia

O jabotí tocava a flauta; a n1ucura o ouviu, cl1eg-0u-se e lhe disse:

'
•

,
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- Jaboti, empresta-n1e a tua flauta l
O jaboti respondeu:
- Eu não empresto a n1inha flauta. Tu qt1er•es
fugir com ela.
- Então toca para 11ós ouvirrnos 1
O jaboti tocou e a 1nucura lhe disse :
- Co1no és bonit~, jabotí, qua11do tocas assim a
flauta; e1npresta-1ria ta1nbe111 u111 instante!
" ·O j abotí respondeu:
'
- To1n.a, inas não fujas, se11ão te Ia11ço êst bretl
às costas!
,
A mt1cura pegot1 a flauta, tocou, acl1ot1 bo11ito, e
corret1 leva11do o instr11n1e11to. O jabotí CJlliz córrer
atrás, ~as vendo que não sabia correr, ficou aí 1nesn10
imaginando uma vingança e disse:
- Deixa 'estar, mueura, não tardarás a me pagar!
O jabotí andou pelo mato, derr11bou uma árvore que
tinha mel, tirou o mel e foi ao encalço da muc11ra. Cobriu o trazeiro com mel, e11terrou a cabeça .n o chão e
ficou à espera.
Po11co depois veio a 1nucura, viu ac1qilo brill1ari e
chegou-se pe11sa11do fosse água. · Disse :
-- Está 1n11ito brilha11te essa água. 'focôu-ll1e co1n
o dedo, Ia1nbeu ·e di~sre ad1nirada:
- Hihi, é inel !
Outra mucura replicou:
- Que mel? Isso ~; o trazeiro do ja})oti.
r
Como estava muito li1npo, a n1ucura adiantou a
língua para lamber. O j abotí fecl1ou o a nus, pre11<lendo a língua da int1cura. E sta pôs-se a gritar e a outra
lhe disse:
- Que foi que te disse? Eu te dizia: isso é o trazeiro do j abotí. Tu me dizias : isso é n1cl.
O jabotí acrescentou:,
- Eu. não te diss•e que havia de apa11har-te. Onde
está .a minha flauta?
A mucura teve que restituir a flauta.
'
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ONCA
E TAMANDUÃ'
,,

Le11cla recolliida entre ·os Bacairí de 'A-fato Grosso
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O lalnandt1á e11controu-se co1n a onça.
inanduá:
_
- Vamos cagar, mil'l.11a a1niga, q-e olhos fecl1ados.
Fecharan1 os olli.os e cagaram. Enqt1anto a onÇ,a
tinl1a os oll1os fechados, o ta111p.ndt1á pôs ({ebaixo de si
os excr eme11tos. dessa. Aos set1s próprios excrementos o
to.m anduú coloco11 debaixo <la onça. Depois d'C.~ assim
os trocar cuidadosamente, disse o tamanduá:
'
- Van1os abrir os olhos!
- Vamos oll1ru' os nossos .excrementos, disse o tamanduá à onça.
O ta111anduá exclamot1:
- Eu con1í carne!
O tamandt1á disse à onca:
..
- Tu con1este c!1pim.
- Eu não co1no cupim, disse a onça ao tamanduá.
A anta chego11 ao lugar onde os dois cagara.m . Logo c1ne a onça viu a anta, J1.1a11dou · ao tamanduá que
. foss.e matá-la.
'
O ta1na11dt1á se pôs então i1a pista da anta. O ta1na11duá 11ão matou coisa i1enl1111r1a. E .n tão a onça foi
ernbora para 1natar a anta.1 A onça realrnente matou a
anta. Enquanto isso o tamanduá segttira o seu caminl10 co111e11do c11pin1, e voltou só111ent·e quando a anta
estava n1orta.
- Então, para onde é qt1e foi a anta, meu amigo?
pergunlot1 a onça ao tamanduá.
- Não a ví, disse o tamandt1á à onça.
- E t11 não a viste tampouco? disse o tamanduá à
•
onça, e prosseguiu:
,
.
- Eu não como carne, eu como so cup1m; carne
eu nao como.
/
- Eu a ,matei, disse a onça.
A onça estripou a anta e deu ao tamanduá Oi excrementoa da anta.

-

'

'
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- Acende fogo, ineu a1nigo, disse a 011ça.. O ta111anduá f ez fogo. A onça armou o 1noquem e assou.
- , Estou com sêde, disse o tama11dt1á .
- Aquí não há água, disse a onça.
- Há, sim, disse o tamanduá, aí adiante cresce1n
.. palmeiras buriti.
O tamanduá foi andand.o ; andot1 1nt1ito, mas não
encontrou água. Então inijou, he})eu a uri11a, e lavo11se também co1n ela. N â sua t1rina, ·e11controu t1m pei . .
xinh,o lambari. \ Toltou ao poi1so, e, qua11do chegou,
perguntou a onça:
- Bebeste água, meu amigo?
- Bebí, disse o tamanduá. Vê o lambarí que eu
peguei!
- Eu tar11bém vo11 beber. É longe?
É un1 pouqui11.Qo longe, disse o tarhand11á.
A onça · foi en1bora para beber água. Depois ele camjnhar muito, cha1nou:
- Onde é que está a água, onde?
- Mais adiante! Mais adiante 1
Quando o tamanduá não ouvia mais a onça, q11e
es.tava l<?nge, colocou o assado da anta numa canastra
e subiu n1:1m jabolá. A onça. .volto11 ao moque111, ai não
havia 111a~s assa\do de a11ta. A onça seg11i11 o rastro e
vit1 o ta1nanduá ern ci111a do j atolJá.
- Vie m, vamos comer! disse a onça ao ta111a11duá .
O tamanduá comeu a anta e jogou os ossos da anta
para a onça. A onça chamou as tocandiras. As tocandiras subiram no jatobá. ~1as o ta1na11duá soprou. Então as tocandiras se fora1n embora.
Em seguida a onça cl1amot1 o vento. O vento v eiu
para quebrar a árvore. Cl1egou j11nto do tamanduá e
arra11co11 o jatobá da terra. O jalobá caiu. O tamanduá fugiu. Certo, a onça procuro11 agarrá-lo, mas só
p·e gou t11n cupinzeiro que l1avia no jatobá.
A onça pós-se a caminl10 e procurou. Afinal enco11trou o ta1nanduá, qu e estava comendo cupi1n. O tamanduá .tinha rapado a cabeça.
- O', meu amigo, comeste o mei1 assado!
1
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O te11 assado? disse o tamand11á, não co1ní o teu
ass'a do.
/
- Si111, t11 co1neste 111eu assado l1á pouco, disse a
onca ao ta1nanduá.
- Alg11en1 parecido comigo foi que o co1n-e11. Matavive (o tan1and11á-rnirím) come11 o teu assado, disse
o tamanduá.
- Então o meu aspecto era êste? perguntou o ta111fI1d11á,
- Qt1eres •enganar-111e. Rapaste a cabeça, disse a
011ça.
Então disse o lamand11á:
•
- Vamos dansar bastante, n1inha amiga!
- Não quero saber de dansar, disse a onça.
- Pois ben1, então va1nos simplesn1ente dansar,
disse a onca
. .
- PrimeiTo a 011ça carregot1 o tar11.andná. Depois o
tamanduá carregou a onça. A 011ça carregou nova111ente o tamanduá. Então o tamanduá arra11cou os olhos
da onça e fugiu.
O agutí acho11 os olhos e tornou a colocá-los no lugar. A onça se levantqu e foi na direção e1n que fugira
o tamandt1á. O tamanduá estava d·entro do 1nonte e
cantava. A 011ca
na casa. · Ca11ta.ndo e can1i.. entrou
'
·nha11do de costas, o ta1nan<luá se apróximou dá porta!
Logo que cl1ego11, pegou-o a onça. Comeu-lhe um pedaço da perna. Depois de comer, soltou-o ie foi para
casa. · Os cupins curaram o tamanduá. Quando estava
bom, o tamand11á se levantou.
O tamandná-mirím disse qt1e l1avja de 111atar a onça. A gente disse-ll1e:
•
-- Impossível; tu não és giga11t•e.
- Então leva vene110 mágico, disse a gente.
O tamanduá-mirí1n fez o que ll1e disseram; levou
veneno mágico dentro .du1na cabaça á casa da onça_e
coloco11 a cabaça diante da porta. A onça saíu. Ao ver
a cabaça disse:
- :__ Aq11í está uma coisa bonita para mi111, e ·ábriu-a.
Então a onça ficou doente. A onça 111orreu.
~
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21. - \ONÇA E CI-IU\rA

Lenda elos Taulipá11g das Guianas Inglesa e Brasileira
Era uma vez u1na maloca que, ele noite, ficou muito quente e ft1mosa por ter a gente acendido de11tro dela
i11n grande fogo. Por isso a ge11te saiu, para dorn1ir
fora, arma:n do rêde diante da casa. Longe ela c•a
estava umà onça. A cl1t1va e11contro11-S<e com ela e disse:
- O' co1~1adre, que estás f az•e ndo 'l
Responde11 a onça:
- Esto11 ass11stando a ge11te !á junto da casa) para
que entre de novo.
Então disse a cl111, a:
- A ge11te não ten1 n1 e<lo de ti, comadre.
E.n tão disse a qnça: .
- Não, eles têm 111edo. Qu·cres ver? .vou cantar
ao retlor, da inaloca. ' ' ai lá e esct1ta o q11e dizem!
A cht1va foi escutar, se11tando-se p erto da gente. A
onca ea11tou:
• - He-he-he-he-he ...
Então disse a gente:
- Ah, isso é couro para t11inha escarc~la.
A onca ca11tou outra vez:
1

1
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- Não. Eles i1ão tên1 inedo de ti.
''
A cl1uva disse:.
- Ce1·to que si1n. Queres ver? Vou armar-me
para q11e não possas dizer que eles não têm medo de
•
mim.
A chuva foi arn1ar-se .e disse à onça:
- Agora és tu quem vai escutar, comadre.
A onça foi até perto da gente e sentott-se. A cl111va armoi1-se. .O ceu escureceu completamente. Veiu
11111 vento forte. Então a ge11te grito11: .
- Lá vem chuva.
A chuva aproximou-se.. Começou a chover muito.
Er1tão a gente desarn1ou as. redes e entrou correndo em
casa.1 A onca .a panhou chuva.
Então a .. cl1uva iencontrou-se com a onça e disse:
- Viste, co1nad~e? Eles têm medo de mim, n1as
não de ti.
,
N;sim é ainda hoje. 'T emos medo da chuva, mas
. não 'la onça. .

J

He-l1e-l1e ...

A cl1uva escutavil.. A gente disse então:
- Amanhã van1os f1'echar a 011ça.
Então a cl1uva foi e111bora e encontrou-se com a
onça. A onça perguntou:
- -O qt1e dissera1n, comadre?
l
A chuva respondeu:
- .Nada. Não disseram nada.
1Então disse a .o nça ':
·,_ P'arece que têm medo, comadre?
Entã-0 disse a chuva:
- Não. Não tên1 medo. Sabes o qt1e disseram?
Disseram: "Ah, ,isso é couro pal·a 1ninha escarcela". Disseram: "Amanhã vamos flechar a onça". Eles não têm
miedo de ti. Mas de mim, .sim. De min1 eles têm me<lo.
Então' disse a onca:

L

\

~

\

I

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

•

•

COMENTÁRIOS ·
'

1. -

,;

~

'

Co1rLo a«i11oite aparece u.

i:.....-

É a len,da con1 q11e

co1neça a séri·~ das cham adas "I .. endas Tupis'', publicadas p elo gen eral Couto de l\1agaJl1ães, ("O Selyage111",
3.8 · edição, Brasiliana, vol. 52, São P aulo, 1035, pp. 231 ~
23~l). Infeliz111ente, o autor não indica a sua }lroced ência. l\Ins o <liale to tt1pí no q11al fora111 contadas as l endas, é a língt1a-geraí do Pará, co1no n os assegurou
C11rt N i111uendajt'1, ein carta de 21 de março de 1914. _
Co11to de Magalhães (o.e ., pp. 233-234) com enta a
l enda "Como a n oite apareceu" co1n as seguintes p ala·vras: "Esta le11da é provavelmente un1 fragmento do
Gén esis dos antigos selvagens sul-a111eri canos. É talvez ó eco .d egradado e corro1npido das crenças que el es
ti11hn1n de co1110 se f ormou ·e ssa ordem de coisas 110 n1eio
qttal nós viv~inos ·e,..:· despida d as f or111as ' grosseiras · ..·
co1n ,que provavel:me11te a vestiram as avós e as an1as de
lei te, ·ela n1ostra que por toda a parte o llqn1em se propôs r esolver êste proble!11a - de onde vi•emos? Aq11í,
como 11os Vedas, .como ll,O Gênesis, a questão é n o f ttndo resolvida pela mesn1a forma, isto é : n o pri11cípio
todos era1n f elizes; uma desobediên cia, nun1 episódio
d e amor, unia fruta proibida, tro11xe a degradação. A
l en da é, em resumo, a seguinte: no princípio não 11avia.
dis ti11ção entre . a11imais, o horr1em e as pla11tas : t11do
falava .. Tanll)em não l1avia trevas. Tendo a f ilha da
Cobra Grand1e se casado, 11ão quiz cohahitar co1n o seu
marido enquanto não houvesse 11oite sôbre o mundo,
assim como l1uvia no fundo das águas. O n1arido mandou buscar a noite, que lhe foi remetida e11ccr rGlda .(len-.
tro de t1m carQço de t11cun1ã, be111 f echado, co111 proi bição expressa aos condutol"es de o abrirem, pena .de
perdere1n a si e a seus' desc enden tes e a· 't odas as coisas.
A princípio, r ,e sistem à tenta.ç ão; 1nas. depG>iA a curio•
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sidade de saber o que havia de11lro (la fruta os f'ez violar a proibição, e assim se perderan1. Subslitttindo a
frt1ta de tucun1ã pela árvore proibi<la, a curiosidade de
saber piela tentação do .e spírito inaligno, parece-1nc haver no ft1ndo do episódio tanta semelhança com o pensamento asiático, que vacilo e pergunto si não será 11m·
eco degradado e transfor:n1ado desse pensame11to ?"
Tucumã é 11ome comum de várias paln1eiras (As.trocaryum tucuma, Mart., Bactrís setosa e Acroçomia
officinalis).
.
·
As palavras - "ajuntaram-se no meio da ca11oa~
acenderam fogo" - não surpreendiem quando se sabe
que os Carajá do Araguaia, por exe1nplo, c6stuman1 levar nas suas viagens. 1ições acesas dentro da ubá.
Cujubí é ave da família Cracitias ((; un1ana cujubi,
Pelz). E' co1num na Amazônia inferior. Perte11ce ao
mesmo gênero que ,a .jacutinga do Brasil m eridional. A
crista é branca, bem como a grande mancha da garganta. (Cf. Rodolpho von Ihering: "Dicionário dos animais
do Brasil", São Paulo 1940, p. 293.)
Tabatinga é argila branca, sendo o têrmo composto das palavras tup.í taba ou táua: terra, e tii1ga: branco.
Inambú é nome comum a diversas avies da f amíliá
T~nâmidns, es.pecialmente !lS do gênero Crypturu.ç., ·
Na p~·esente transcrição da le11da alteramos dt1as
expre~u1õie'1.

*

* *
2. - A primeira paxizzba. - · Apareceu na obra de
Tl1eodor l{ocl1-Grünberg: "Z"\vei J ahre unter den Indianer11", to1110 II, Berlin 1910, pp. 292 'e 293, sendo
reprodt1zida pelo mesmo autor na coleção "Indianermãrchen aus Südamerika", Jena 1921, p. 177, donde
foi traduzida pa;ra ,o português. O próprio Koch-Grünberg acrescenta-lhe o seguinte comentário (ibidem p.
327) :. "Uma pequena narração explica a orige1n dos
mistérios do herói solar difundidos por uma grande . .
parte do norte da AJ;nérica Meridio11al. O herói pro·
du~ a vegetação, p'ossuindo marcadamente caracter solàr.. É o ·próprio sol.. Vem do leite, da {lrande "cai•

'
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de água", a11da pela terra e sóbe no fogo ao céu. A
queimação do herói pelos homens, por causa cl'e suas
qualidades mágicas, é un1 traço co1num ele muitos, ~i
tos que aparece também em outra parte de Amer1ca
elo Sul. Digna de nota é a alusão ao mar que s•e e11contra nas le11das de muitas tribus do interior, fazendo supor migrações dessas tribus ou <las lendas e1n
questão.''
.
Os Yal1tL11a pertencem à família linguística rft1kano.
A versão p ortugu·es.a é de 1-Ierbcrt Bul<.lus.

*

'

* *
3. -

Gilijoaibu torna-se sete-estrêlo. - 1'iheodor
Kocl1-Grü11berg publicou êsse mito astral no segundo
volume de seu "Vorh Rotoima zum Orinoco", Berlim
1916, pp. 55-60, reproduzindo-o com peque11as modificações e supressões nos "Indianermãrchen aus Südaineril{a", pp. 105-109. Dá o segui11te co1nentário
(ibidem pp. 320-321) : "Na interpretação índia, a:s
plêiadas formam juntas co1n o grt1po da aldiebarã e
uma parte d.o órion a figura dt1m homem com t1ma só
per11a que subiu ao .c éu depois de sua mull1er infiel ll1e
ter cortado a outra., Antes de subir avisa ao irmão
que co1n o 's eu. desaparecimento co1neçará o te1npo plu- .
vioso, a piracema, e portanto, ,a abundância de alimento. ;As pléiadas tên1 para os índios Taulipáng a ma~or
importância na determinação das estações.. do ~no, indicando o tempo dos trabalhos do plantio. Qua11do
desaparecem no oeste, principia a época das_ chuvas.
Reaparecendo no oriente, anunciam a estaçao, .seca.
Pode-se falar de "ano pleiadar". Ao lado das pletadas
que representam a cabeça do herói, as estrelas do grupo ?a alde~arã _e do órion ~e~empenham p~pel secu~
dár10. Por isso, no texto or1g1nal, o herói e cognominado de "cabeca de estrelas". O mito pertence aos
chamados 1hito~ de órion, tendo muitos paralelos entre outras tribt1s das Guianas. Araiuág é quadrúpede
arborícola que con1e n1el".
1
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mais êsses sons nos passarão da in'emória, relembrando ,
a n1ais i111pressionante voz 11oturna que 11os foi dado
ouvir ·en1 ple11a natureza. - Col11 as pe11·a.s do urutau,
, em algumas r egiões da A1nazô11ia, cost11ma1n var1:cr o
chão sob a rêde da noiva, a fim de presiervar a futura
esposa das seduções e faltas (J. '"erissimo, C~nas, p.
62). É êste o resto da crença de outrora. Antigamente matavan1 uma diestas aves e tirava1n-lhe a pele, que,
sêca ao so1 servia para nela a ssentarem as filhas, JUsta1,~~nte1 nds p,r i1neiros dias do início da pu.b~rda~e.
1 , Barece que esta posiç·ã o era gt1arda?~ p~r tres dias
dura11l'e os quais ,a s 1natro11as da f am1l1a vinham saltd~r a moça, como apta para ser mãe, aconselhando:ª
a ser honesta; ao fin1 do curioso tríduo a donzela. s!1a
"curada", isto é, i nvulnerável à tentação das paixoes
deshonestas."
Os Carajá forma111 com os Java~é da I!ha d? Ba:
nanai a f amílj~ linguística Carajá. Sua m1tolog1a f 01
estudada por EI1reúreich, !{rause, P'a lhª e !3a.Id~~ ,(cf.
Herbert Baldt1s: "Ensai0s de Etnologia Bras1le1ra , Brasiliana, vol. 101, São Paulo 1937', pp. 187-271 ..) .
Tan1he1n numa lenda dos U1n11tina do alto Puragttai
(Mato Grosso), recolhida por Harald Scht1ltz e ai11da
inédita, uma moça deseja ter uma estre!ª· Esta ve1n
em for1na de um l1omem. Das suas relaçoes co111 a 1noça .nascem dois filh?s ,q ue 1norre,1n. Quando..tambem a
mo.ça1morre, o n1ar1do .as.t rai a , ~ev~ . P.ª~~ ~ ceu.
. .
Cf. tambem o seguinte comentar10 a lenda un1ut1na
do 1nãrido da estrela.

*

* *

PI). 354-356.

As palavras tal1in a-ca 11 e })'erô-ca11 si,g11ifican1 literaln1ente " estrela grande" e "rio grande" (cf. Fritz
J{ral1se: "In d•en \Vildnjssen Brasilien.s "~ Leipzig 1911,
p11. 42;1. 42'2, 4iJPc; e Frei Luiz Pallla: "Ensaio de graIl1áticq e vocabulário d~ língua ]{araj á,, Rio de Janeiro
19"12, PP. 24-26) .
.
,
· · ·
· Acêrca <ie tlrutau esç1·eve R odolpho von Ihering
(''Dicionário dos a11imais do l3rasil", São Paulo 1940,
}Jp. 828-829): '' Urulat1 - 011 Urutagua ou, na IJronúncia
a1nazônica, J urutáu ou Jurl1taHí ou J uritai (êsle últi1110 · nome d esigna provavel1ne n1e urna det{;rn1inada
CSJ)écie 111enor) e ai11da lV.Iãe ela Lua e l\1anda-lua. Ahr u11ge diversas aves da fan1. Capr i1nnlgic}PQs, gên. 1Vyclil>ius.
Difer>em l\e stas aves dos "C.a;ria11gos" por n ã o ferc111, <.'. orno êstes, o "1)ente" na u11ll a do <l edo 111édio . . O u ruta~i
maior,N1. aethereus, ined e 50 c111s. , caben do 30 à cauda
e o colorido predo111inante é pardo-ayer111eJ h a do; un1
pouco menor é"/\.... yriseus (40 cn1s. ) no ql1al prevalece n
côr cinzenta. O canto destas aves notnr11as, 'e11trc 111ela11cólico e fú11ebre, é con$iderado poético, por uns3 agoureiro por outros; sem dúvida i1npressi or1a f o rten1en tc
quando, alta 11oite, 1•essôa sonoro n.a inata. ' N.ã o pód e1nos investj gur 30 certo si foi· o canto desta ave· que ouvimos entre u1na e duas horas da 111aclrugada, à b eira do
rjo PiracicaJJa ; quatro notas espaçadas, decres.cent·es, tn 1- ,
vez: Dó-$ol -~1ibe1nol-Dó, tão har1nônicas 11 3. afin a ~fto e
no volume, q11e imi tava111 perf eita111cn te t1111 obõe ; j a-

'

•
•

"

..

*

* *
'

1

l

,5. ~ O i11arido d'a estrela. - Ha1~ald Scl1ultz recolheu esta lenda, inédita até agora, e11tl"e os Un1utin.a. Es, tes ,índios do alto Paraguai são conl1ecidos, entre os brasileiros, sob o nome de "Barbados" por caus~ das barbas compridas 11sadas . pelos velhos da tr1bt1. Max
Schmidt que os visitou em ,192.8, ·estuda na. s11a monografia intit11lada "Los Barbados o l lmot1nas en Matto
Grosso" (R'evista de la Sociedarl Científica del Para-
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4. - 1~ahina-(:an, a estrela u<~SJJCr . - - I . . cnda r r coll:ida pelo Cfé! J) Í l~lo P eclro Dantas, c;a bôca do (~~,i r njt~
c: apiticl1ana e pubJiyada pelo COJ'() Jl (' ) A1:n)lcar A. ' l30teil10 de Magalhães 11as "I1r1pressõt's da (: (~1rd r.s fí o }lon1
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guay, V, n.0 4, ,Asuncióri 1941), principalme11te a cultura material e a língua 1nostrando que as semell1anças
a êstie respeito existentes entre os Umuti11a e os Boróro
não autorizam a ter os primeiros por um ramo dos últimos.
O motivo da estrela como esposa é conheci<lo entre
várias tribus do Chaco (cf. Alfred Métraux: "A Myth of
the Cl1amacoco I11dians and its social significance", .Tour,nal of American Folklore, Vol. 56, N.0 220, Pl1iladelpl1ia 1943, p. 118) e' dos ,Gê do nortie nos Estados de Goiás
e Mara11hão ( cf. J. Feliciano de Oliveira: "Tl1e Cl1erentes of Central Brazil", International Congress of Americanists, Proceedings ·o f th'e XVIII. .Se~sion, London 1912,
Pa'rt II, London 1913, pp. 395-396. - Idem: "Os Cherentes", Revista do Instituto Historico e Geographico de
São Paulo, X~ S. ~aulo 1915, pp., 23-25. - Curt Nimuendajú: "Sherente Tales", Journal of American· Folk:lore, LVII, Menasha 1944, p. 184. - Carlos Est'evão de
Oliveira: "Os Apinagé do Alto-Tocantins", Boletim do
Museu Nacional, vol. VI, n-.P 2, Rio de Janeiro 1930, pp.
86-88. - Curt Nimuendajú: "Thie Apinaye", 'Vnshington 1939, pp. 165-167).. Koch-Grünb'erg (Indianermãrchen aus Siidamerika, pp. 206-208), traduziu para o alemão a variante cl1erente dada por J: Ji"elicia110 de Oliveira, designàndo-a no seu coln entário ,(ibide1n p. 329)
como "típica lenda de so11ho febril". A .inversão do 1no ..
tivo, isto é, a estrela como marido, aparece não só 11a .
lenda carajá do Tahina-Can· repr<;>'duzida sob número
4 na prestente coleção, mas também numa lenda umt1tina (cf. o comentário a Tahina-Can). A respeito disso
seja cha1nada a atenção tambem para a lenda baré (número 7 da nossa coleção), na qual a lua representada
como ente masculino faz a moca
.. tornar-se mãe do dono
da terra.
Enquanto nas lendas do Cl1aco e dos Gê, a estrela
que desce do céu, aparece na for1na de uma única mull1er, são duas as mulheres astrais na lenda t1n1utina. É
possível que esta dualidade aluda a t1m traço <le interesse sociológico. Infelizmehte_, o Si\ Schullz nã.o sabia
explicar-nos nada a resi:>'eito.
1
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Digna de nota é a menção de al111écega co1no alim ento dos habitantes do céu. Tambem a lenda umutina da estrela como marido alulle a esta iguaria celeste
con1nnicando ter o homem astral u1n fedor de al1nécega.
Mulu1n é o 11ome de várias espécies (le galináceos
do gên-ero Crax.
Na lenda cl1erente lJublicada por .J. Feliciano de
Oliveira e Curt Nimuendajú, a estrela representa.da con10 inoça faz subir o moço ;i1a m'esma alta palmeira
(Oeriocarpus Bacaba, ~art.), mencionada na IJresente
le11da u1nutina e esta árvore crescer até o céu. ·
Tucu1n é o ,nome comum a várias palmeira~, e11tre
<elas Astrocaryum spec. ·
O j abotí é um reptil t·errestre da ordem dos quelônios, Testudo tabulata Spix. Os cágados são qt1elônios
da água doce.
A presente versão livre é de H. Baldus e baseiase nas , ,ariantes recoll1idas por H. Schultz.

*

* *
•

6. - A visita ao céu. - O missionário beneditino
D. Mauro '"'irtl1 recolheu o texto vapidiana desta l'enda, . \
i11édita até agora, da boca do Vapidiana Cassiano, em : i
Malacaçl1eta, no dia· 21 de .maio de 1939, v·e rtendo-a pa:ra o .português cbm auxílio de Egon Scl1aden. A res- ,
peito dos ;vapidiana, tribu da família linguística Arua-,
q11e, apareC'eram na, revista "Sociologia", publicada e1n
São Pat1lo, os segt1intes estudos: D. Mauro Wirtl1: "A
mitologia dos Vapidia11a do Brasil", (vol. V, 1943, pp.
257-268) e Gioconda Mussolini: "Notas sobre os conceitos de moléstia, ct1ra e morte 'e ntre os índios Vapidiana" (vol. ' TI, 1944, pp. 13 1-155) .
Sob o título "A visita ao céu" tor11ou-se conhecida
na literatura uma lienda cujas variantes são muito espalhadas na América, e como cujo prototipo foi considerado o antigo ,mito japonês de Ohonamushi e Susa
no Wo (Paul Ehrenreich: "Die Mythen und Legenden
der siida1nerika11ischen ,Urvõlker t111d il1t"e Beziehungen
zu dene11 Norda1neril{as tlnd der Alten ' 'tell,,, Zeitschrift
1
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fiir E th11ologie, 37, Su1)plen1e11t, Bcrlin 1905, PI). 77, 78,
80 e 81). T~1nhénJ R. L'el1111unn-Nj lscl1e (''l\1i tología
sl1damericana XVI, El viejo Talrapai ele. los .aral1ca11os", seg11nda i>arte, Revista del l\1useo de La Plata,
32, Bue11os Aires 1930, p. 307) ass·evera que o tc111a do
v-c.'lho mát1 e das três provas que i111p õe aos h eróis te1n
correlação co111 anáJogos. euro-asiúticos por intern1 édio
d as varía11tes <la r egião da costa i)acífica da Ai11érica
do .)Jorte. E11trc os contos 1>opulal'es cl1ineses, e<lil,a(los
rcce1).te1nen l.e por \Volf ra1n Eb·crhard (H CJ1in.csiscllc
' Toll(SlllãTcl1en", ~.. eipz1g., s. a.)i . l iú 1un1, prQ-\1 .enie~1te <ln
})roví11cia Chantung, i10 qual três i)rovas (a esc0lha de ,
· · feijão, a sep aração de trigo e arr oz, ·e o transrp orte d e
grandes barras de ouro) são in1postas p elo ft1turo sogr o
ao pretendei1te, d ese1npe11bando os !)ardais, as formiga~ e as serp•e ntes o pa1)el do anirnal aux1lia(lor (cf.
ibide111 pp. 68-70). Nu111 conto or iu11do da província
Quiangsu 11á, alé111 de várias provas impostas pela fl1tu. ra ~ogr#~ {t1rna br1rxa) e sl1S t~das coi;n : au;xil~o .da fill1a
dela, dt1as (a sel11,ea<lt1ra .de l111ho e o recolh11nento das
mesn1as se1ne11t'es) q11c o pretendente Slts ter11 co111 ajuda de anjmais (porcos e formigas) (ibidem pp. 7-14).
Cor resp ondên cias am erica n o-asiá ticas con10 essa s, Ien1bran1 a difusão circunpacífica do chan1ado n1ito de cão,
cs1)all1ado (lo s.ucles te da Ásia atr avés de territórios dos
esquimós 11té vastas r egiões da An1 érjca do N·orte (cf
\V1111elJ11 l(oppers : "Der l{tlnd i 11 der Mytl1ologie ,der
' zirkt:n1Íp azifisc)1e11' '\t~õlker", '\Vicncr Bcitrãge zu r l{ultu r geschicl1te un d Ijngt1isti k", I, \Vien l 9B0) 'e ct1j a rcprese11tação rnais iner idion al na América é ao nosso
ver, a ·v ersão dos Tu111erebá n o Chaco (v. Herbert Baldus: " Indianer sludie11 i111 11ordõstlich en Chaco", L eipzig 1931, pp . 77-78) '.. N'esse n1ito, tt'a 1noça ·casa-se com
u1n cão qt1e, nluitas vezes, é a figura de ur11 <le111011io,
e ' assim ela torna-se "n1ãe co111u1n'' Oll "1rtãe~primária''
( cf. H. Baldus : "Die All1111ttter iu der ivfyth ologie Z\Vei- .
er s üdamerik.anischer I11dia11erstnm111e", Arcl1iv für R eligionswissenschaft, 29, I . .ieipzig 1932). Por outro ]ado,
é digno de nola a res1)eito o conto ale1não da Borralheira (" Asch enbrõdcl"), publicado pelos irn1âos (iri1nn1,
no .crual há ta1nbén1 duas provas (a Ji111peza de lenti-
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lhas ) impostas· pela velha má (madrasta) para impedir
o encontro da moça com o f11turo esposo, siendo os po1nbos os salvadores. Como sogro aparece, em algumas das
versões atnericanas d'~' A visita ao céu", o sol, em outras,
o urubú-rei (Gy[Jagus papa). Por seu tamanho. set1
aspecto, sua fleserva, sua solidão e a altura de seu vôo,
"
esta grande ave de rapina figura real1nente7 nas regiões
frequentadas por ela, como o mais augusto de todos os
habitantes alados do céu , assim como entre os astros
só o .s ol pode parecer aos homens como o ma}s pod·e roso.
:Koclr:..Grünberg, con1,entando a . versão taulipáng
d"1 A visita ao ,céu", publicada no segundo volume de
"'Voni· Roroima zum Orinoco", segu11da edição: Stuttgart
1924, pp. 81-91, e traduzida para o português tem nossos
"Ensaios de Etnologia Brasileira", pp. 198-199 e 231244, escreve (l. c., p. 278): "A lenda da visita ao céu
e das provas p elas quais o herói tem de passar, encontra-se esp'ecialmente e11tre os Arovak da Guiana em ver·
sões diferentes. Acl1amos os 1nesm:os motivos ora aqui
ora ali em outro contexto." Nas. páginas seguintes (ibidiem pp. 279-287) , o mesmo autor cita versões e motivos
análogos dos A,rovak de Surir1am e da Guiana Inglesa,
dos índios Warrau, da tribu tupí dos Tembé do Maranhão, dos araucanos do Chile, dos Mundurucú da Amazónia, dos Qujcl1é-Maya da Am érica Central ~ de tribus
norte-americanas. ·r ·r aduzimos tudo isso, publicando-o
coro,, acr~sci1no$. ( cf. Baldt1s: o ..e ., pp. 245-262) ao comcn tarmos urpa ·lenda carajá .na qual o sol impõe aos
genros três provas que êstes sustê1n com auxílio de suas
mulheres e de um passari11ho (ibidem pp. 226-227) .
A reacão violenta do urubú-rei tirando os olhos do
g~nro quando êste ll1e fura o bicho-de-pé, fica compreensível pelo rs eguinte: E' a fêm ea f ecundada dessa pulga (T·u nga p erietrans) que penetra na pele da vitime
ju~to qas unhas, ~.e11do preciso, 11a sua .extração, um
, cu1aado ·i especial para tirar o i11séto jnteiro sem furarlhe o abdómen cl1eio de ovos, pois, 110 caso co11trário,
pode surgir 11ma infeção co111 sérias complicações. O
narrador .da presente le11da deve ter sabido isso tão b-e1n
como q11alquer siertanejo de r.egiões infestadas por essa
1
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Mirití (sinô11in10 de 1n11rití e buri lí ) é o 11ome de
duas espécies de palmeiras ('!lfaurltia vinif era e 'ftlauritia flexuosa) das quai~ a primeira cresce principalment'e ao sul do Amazonas, ao p aJsso que a "flcxuosa", árvore d e 30 a 40 metros de altt1ra e d e 40 a 60 c111. de grossur~ de tronco, vegeta ao norte desse rio (cf. Siegfried
Decker: "L-ebensbilder a11s der Flora Brasjliens", São
Leopoldo .1932, p. 294).
·O pinica,pau 011, co1no se diz no st1l do país, o pica pa,u, é ave trepadeira da f an1ília Picz~de os. Segun.{lo R.
vo11 Il1eri'ng (o. c., p. 608), êle ,é represeJ1tado no Brasil por "t1mas 65 espécies. . . basta11te 1101nogê111eas no
aspecto geral. . . O bico, forte, direito e pontudo, é óti~a ferramenta, ique habilita o pica-pau a ser o "carap111a dais ina tas". Com pancadas ligeiras êle perscruta
primeiro a árvore, a fim de descobrir os pontos caru11chad~s e só depois ll1e ouvi1nos as marteladas sonoras,
repetidas, co1n que arr~nca lascas, para pôr a descoberto as larvas e os besouroo. que constituem seu alimento." - E' compreensível, portanto, a frase - "antigamente trabalhava na inadeira como carpinteiro" - , a
qual, naturalmente, revela influên cia da 11ossa civilização, pois antes do contato com esta os índios ignoravam
a existência de tal profissional.
No dizer de R. von Iherin g (o. e ., p. 456), o têrmo
lagarto "co1npr'eende os r ép teis da orde1n dos Lacertz".~ .
lios, talvez umas 120 d11 130 espécies". Segundo explicação qtte nos deu D. Mal1ro vVirtl1, atiqt1irí · (bo/(óru
e1n vapidiana) é o 11on1.e dado p elos l1abilantes elo rio
Branco generica1nente a os lagartos menores que e11tra r11 '
11as casas e cabanas.
Acêrca do 1nt1ssu1n escreve R. von Ihcrinr> (o.e., pp.
537-538) : " ~ste .P eixe anguilif or111e d'água doce é, na
América do St1l, o único repr·esentantc da f am. Synbrancliideos, da qual aliás só existe111 b en1 p oucas outrais na África e 11a índia. Caracteriza-se pelo aspecto
geral do corpo, sem escamas, se1nell1ante ao d as inoreias,
a respiração s.e fazendo por uma pequena fenda mediana da região gt1lar; não possue nadadeiras pares, nem
e~ca1n~s\ ne1n b exiga 11atatória. A úni ca esp écie am ericana, Symbranclius marmoratz.1s, en contra-se clesde o
'
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ocid•e11lal. \ 'ive tanto e1n .a çudes e outras águas para·
das, como i1os r ios. Atinge qt1asi u111 inetro de co1npri1nento, i11as quando 1n1tito três cms. de diámetro. Só
ocasionalmente é p egado co111 peneira 011 r êde de n1alha
fina e n11nca em maior CiUantidade; p or is to, 'e porqt1e
pottca gente o compraria, raras vezes é levado ao mercado. Nos açudes do Notdeste é êstc o peixe q11e mais
te1npo resiste vivo, qt1ando durante as sêcas, a água es- casseia e evapora de tbâo. Então o m11ssum se enterra,
cava longos canais e duta11te 1nêses permanece i1a terra
sêca.''
Na versão ta11lipáng· acima mencionada há três provas, a sab 1er, a secage111 du1n lago, a construção duma
casa em cima duma rocha e o fabrico dum banco, prova! essas. das quais, portanto., reencontramos as duas
últimas na versão vapidiana. O a11imal qt1e penetra na
rocha, tem naquela versão o nome de motó e é descrito
por Koch-Grünberg (o.e., p. -88) como sendo "uma espécie de minhoca na areia da margem do rio, qI1e serve de isca para pescar." Não é, portanto, idêntico ao
mussum, chamado aramórzz em ' 'apidiana. A tribu
caraib dos Taulipá11g é vizinha da tribu art1aque dos
.V apidia11a; .
.
O japim, japi1í ou cheché11 (Cassicus cela, Lin.),
pássaro de família lctetideos, é conhecido pela constru- ·
ção de seu ninho em forma de bolsa fina e alongada,,
pendurado E}ffi número de dez ou nlais na mesma árvore.
O anú (Crotophaga ani, Lin.), ave da família Cucu·
.lideos, vive i1os, -ea1npos. Vemo-lo frequentemente p o1l8ar sôbre o gado para lhe catar os carrapatos.
O papel da saúva na lenda fica compreensível se
consideramos .s er esta formiga (·O ecodoma cephalotes)
também conhecida como ''formiga-de-roça" e "carregadeira".
Como o urubú (Cathartes spec.), também o caracará (Milvago chimachima, Vieill.) é ave de rapina.
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7. - O dono da terra. - Esta lenda foi publicada
sob o título "Poronominare'' nas "Lendas e1n nl1eê11ga_fú e em portuguê$.", obra póstuma d·e Antonio Brandão
de Amorim, e sob o título "Poronomiare" anex.a , aos
"Vocabularios da língua geral português-nheêngatu e
11heêngatú-português", obra póstuma do copde ~rn1a110
Strá·delli. Ambas as obras aparecera1n na Revista do
Instituto Histórico ~ Geogr.a phico Brasileiro, a quela n o ,
to1no 100, vol. 154 (2..º die 192.6), nio de .J an eiro lH28, é esta 11oi ton10 104, ,v ol. 158 (2. 0 de 19~8), Rio de J a11eiiró
1929, ocupando as versões · pQl~tug'uesà e 1~heê1igalú (língua geral do A111azonas) da ~e~da as páginas 169-18~ no
trabalho de A1norim ·e as paginas 753-762 i10 de Stradelli. I-Iá ligeiras variações tanto nas versões portu- /
guesas co1no nos textos nheêngatú. Baseamo-n~s ecle; •
ticamente em ambos os autores, e como Stradell1 (o .e.,
p. 761) escreve no texto r'epetidas vezes "Poron~1nin!1~ ri" - (o título "Poronomiare" deve ser dett1rpaçao nao
proposital) - em lugar da grafi a "Poro1101ninare" se111pre usada por Amorin1, resolvemos dar à Iençla um título 1nais significativo, isto é: "O dono da tei;í·an.
Um aspecto interessante da l'.e nda é o fato de ser
a lua, irnaginada como ente masculino, pai desse moço
que divide ~ terra, n1ostrando a cada a~imal o s.e.u lu_g ar . .r
f aul Ehrenreich (Die<allgem1eine 1VIytl1ologie u11d 1hve
eth110Iogische11 Grundlagen, .·L eipzig '1~10') . já frisou .a' ·
i1npôrtância elos' rnotiyos lu11~res para 111itologja~air1da que te11ha cl1egado co1n isso a certo e~agêro, pelo
n1enos na opinião de K. Th. Preuss (" Die geistige Kultur der Naturvõlker", Leipzig 1914, p. 103).
Além disso, a narração apresenta-se co1110 t1n1 ca11-.
to ern louvor do amor entre pai e filha.
1
Consideração especial merec'em as nlencionadas ~r~
ticas de pagé. De narcóticos serve1n o furno e o par1ca,
pó extraído da fruta .torrada e se~ada do paricaze.iro, árvore leguminosa, ie o qual é as pirado pelas .na1·1nas. O
estado produzido p•e los narcóticos é caracteriza do pelas
pal~vras: . ''Quando acordou,. oll1ou t?lo i~a~·a lo~os. os
lados." Além deles, trunbé1n o aludido JeJum e t1do
pelos índios co1no meio de obter f acuidades sobrenatu:çais. A 'o bservação qu~ a sombra do velho viu o 11~
tó, fie.a compreensível se :nos lembr~1nos qa c1·ença mui-
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to difundida e11tre trihus sul-americanas, segundo a .
qual, a sombra, isto é, .uma e~p.écie ~~ al.n1a, abandona
durante o sono o corpo do med1co-f e1t1c·e1ro, P8:ra.. fa~er_
as suas pesquisas e ter as suas ave~t~ras em d1st~n~1as
cujo ta1nanl10 depende .d o poder magico do esp~c1al1sta
dormente. ·
. .
,
No dizer dre Stradelli (o.e., p. 402), o car1p1ra e
·, ~'gavião que ;vive de peixe~'. ,
. ,
Guariba é no n·o rte do pais. o ,mesmo que no sul
·:Ougio, isto é, a designaçã~ doo; macaco~ , do gê11ero Alouatta. antigamente conhecido por Mycetes (cf. R. von
lh·ering: o . e. , p . 172) .
·
O nome da Serra do Jacamim refere-se à grande ave
amazonense do gênero Pso phia.
.
Acêrca do têrmo jacuruarú escreve R. von Iher1ng
(o.e., p. 423): "Na Amazônia ... des~gna os giandie&
lacertílios da f a1nília Tejideos, cujo maior representante, no St1l, é conhecido por "Teiú". Portanto, as duas
vezes em qu-e o velho virot1 animal, transformou-se em
réptil da mesma família.
.
Stradelli (o.e., p. 692) indica como ·nome tu~í do
bacaco·: uacácu, e como des.ignação cien.tífica: X~p~10lena pom.padura, -acresçentando a segu1nt·e desc~·1~!1 º:
'.'I..indo pássaro d.o t~manho dun1 grosso ,b'e m-te-va, a2t1l
celeste, fi11amente m:an~hado de p1:eto, com o col?,, o
,p~ito e o ventrie de,.. um esplêiicliclo roxo ,po111p~dour...
'
A .sarabatana, .,éan·u do de Jançar setas co111 o sop~o
(cf. H. Baldus e E. Willem:s: "Dicio11ário d~ Etnologia
e Sociologia", S. f>-aulo 1939, pp. 220-201), e arm~ ca- ·
racterística de muitas trihus do noroeste 1SUl-amer1ca1'o
(cf Erland Nordenskiõld: "The Etl1nogra1)I1y of South
A1~erica seen fro1n l\'lojos in Bolívia", Gõteborg 1924~
mapa 7).
.
Tanto Amori1n (o.e., p. 169) como Stradiell1 (o.e.:
p. 753) indicam a procedência baré da lenda. Os Bare
pert~.Qcem à família linguística aruaque. Naturalmente, isso não impede ter sido um deles quem ?ontou a
lenda no ,dialeto tupí, usado como língua-geral na Ama·
zônia e chamado d,e nheêngatú.
,
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8. - Erem. ~ Stradelli (o. e., pp. 762-768) publicou e1n nheê11gatú e português esta história du1na guer•a por causa duma li11da Hel'e11a. Pôs sob o seu1 título
a indicação "lenda cubéua". Nossa transcrição é ligeira1niente modificada.
Os vocabt1lários .cubét1a (aliás col:>eúa) pt1blicados
por A. R. Wallace, Stradelli e Koch-Grünberg mostra1n
esta língua como membro da fan1ília ' Tucano (tam})ém
.c ha1nada Betoya). O últi1no at1tor, na sua ,o bra "Zwei
Jal)re unter den Indianern", estt1dou etnog'raficatpe11te
estes índios, dos ·r.ios Cuduiarí e Caiarí-Uat1pes, da bacia
d.o alto rio Negi:o. O .General Boanerge$, Lopies de Sousa ("Explorações geográíicns da região do alto rio Negro", IX Congresso Brasileiro ele Geografia, Anais, vol.
V, Rio de Janeiro 1944) dá .notícias mais rec•entes deles,
observando qt1e "ainda escapa1n à ação absorvente da
conquista clerical, conservando as suas tradições, as suas
festas pagãs.'' (p. 132). E acre.s.centa: "Sempre foram
considierados, desde os tempos remotos, nação forte que
aubjugara outras tribus". (p. 136)-.
Em nota de rodapé observa Stradelli (o. c., p. 768) :
"Cancelri - palavra baniva ( ?) - O triste, o pesaroso.
Uaiu - palavra cubéua; quer dizer ..__ Uirá paié". Segundo o mesmo autor (ibidem p. 702), êste têrmo tupi
designa ~ ave cl1amada de "Alma de gato" (Piaya macrura)·.
, ·
Acutipurú é denominação amazô11ica die caxi11guelê
ou serelepe,/ roedor da família Sciurideos e do gênero
Sciurus, chamado de esquilo em Portugal (cf. ibide1n,
p. 362 e R. von Il1ering: o. c., pp. 74 e .722-724) .
A. Métraux ("La religi-0n des Tupi11amba", Paris
1928, p. 58) começa o seu estudo sôbre .Turuparí com a
seguinte frase: "Todos os. antigos missionários estão
de acôrdo em considerar Juruparí como um ente sobrenatural .c orrespondent'e ao Diabo da religião católica."
Stradelli (o.e., p. 497) confirma isso, acrescentando,
porém, ser Juruparí, para o "nosso indígena", não uma.
espécie de pesadelo, como afirn1a Couto de Magalhãés
(o.e., pp. 160-1.61), mas "o I . .egislador, o filho da virge1n, concebido sem cópula pela virtt1de do s.u mo da
cucura-do-mato". A moça ficou prenl1e por essa fruta
quando "descuidada a comeu sem reparar que, correu·

1

do pelos seios abaixo, o sumo que lhe escorria dos lábios a molhava toda." (Stradelli: o. e., p. 424). Jt1ruparí
"veiu n1andado pelo Sol para reformar os costumes da
terra, a fim de poder encontrar nela u111a mulher perfeita, co1n que o Sol possa casar. Juruparí, conforme
cont~m, ainda 11ão a encontrou, e embora ningaem >Sai- .
ba onde, continua a procurá-la e só voltará ao céu quando a tiv'er encontrado. ... Quando êle apareceu eram as
mulheres que mandava1n e os homens obedeciam, o
que era contrário .às leis do Sol. ~le tirou o poder das
mãos ,das mulheres e o restitt1iu aos l1om ens, e, para que
êstes aprendessem a ~ier independentes daquelas, instituiu umas festas, ern qu·e _somente os l1ome11s podem
tomar parte, e u11s segredos, que somente podem ser conhecidos ,por êstes. As mulheres que os surpreendem
devem inorrer, e .e m obediência desta lei 1norrieu Ceucy,
a própria mãe de .luruparí. Ainda assim, nem todos os
pomens conl1ecem o segredo; só o conhecem os iniciados, os que cl1egados à puberdade derem prova de saber
suportar a dôr, s•ere1n s_egredos e destemidos. Os usos;
leis ,e preceitos ensinados por Juruparí e conservados
pela tradição ai11da l1oje são professados e escrupulosa1nen te observados por numerosos indígenas da bacia
do Amazonas, e embora tudo leve a; pensar que o de
Juruparí ié 1111lo tupí-guaraní, todavia tenho visto praticadas suas leis por ti:1bus das n1ais diversas proveniên..
cias, e 'e111 lô<lo o caso. larga111ente influíram e, pode-se
afjrmar, influerr1 ainda er11 n1uitos lugares do ,11osso i11..
terior sôb.rc .o s u sos e costu1nes atuais; e o não co11~ ...
cê-las tem de certo produzido '1 nais mal-entendido, en..
ganos 'e atritos do que geralmente se pens.a. Ão mesmc
te1npo, porém, têm permitido, como tenho tido mais de
uma vez ocasião de observar pessoalmente, que ao ladc
das leis e costumes trazidos p'elo cristia11ismo e a civilização européia, subsistam ai11<la 11ns tantos usos ·e costumes que, embora mais ou menos conscientemente praticados, indicam .q uanto era forte a tradição indígena."
(il;ide1n, pp. 497-498) .. - Segt1ndo esta explicação, poi~
Jurt1parí é uma espéei'e de "herói-civilizador" (cf. êsse
têrn10 no "Dicionário de Etnologia e Sociologia", de Bal·
dus ·e ' 'Tillems), sendo as leis e111si.n adas por êle as "leis do
1
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Sol". Qua11do Erem declara ao futuro esposo que quer
ficar junta com êl•e por todo o tempo, "co1no o Sol ben1
quer", talvez se refira com .e stas últimas palavras às
1nencionadas leis.
Acêrca do vocábulo "enfaceirar", que falta em
. quase todos os dicionário-s da língua portuguesa, escre..
veu-nos ,o ilustre catedrático ele filoJogia portuguesa na
UJ1iversidade de São Paulo, professor Dr. Silveira Bue..
n0 (carta de 29 de julho de 1944): "O v,erbo " 'e nfaceirar~' além da sig11ificação de enfeitar-s1e, ele tornar-l!Se
·elegante, possui ta111Bé111 a de "sedt1zir", r1att1ral1nente,
com os seus e11cantos e ''faceirices'~, de "conquistar'',
d e "ten'tar". Le1nbro-me de ,t er ouvido a certa cabocla, no interior de São Paulo, dizer ,..qt1e fulano de tal
andava "f aceirando" com ela, isto é, tentando-a, fazendo-lhe propostas amorosas, mas, inutilm'ente. Corresponde, como vê, ao emprego do Amazonás e pertence,.
portanto, ao país todo."
..
Segundo Stradelli (o.e., p. 398), "os pagés usam
do carajurú, especialmente soprado por êles, em muitas
das suas cerimônias e pagelanças." E' um pó extraído
das folhas .do cipó hom&nimo (Arrabidaea chica, Verlot), e . empregado pelos índios do alto rio Negro para
se pi11tarem de vermelho-sangue em dias de festa.
O 1nesmo indianista (ibid·em p. 669) define tavq;rí
como .se1)do
entrecaisc.a de uma espécie de Curataria .
que serve para mortalh~ ·p ara cigarro, muito u's ada em
todo o interior do ,Amazô11as,.~'
\
Acêrca de Maiua ensina Stradelli (ibid·e m p. 519) :
'4Contração de Maa ayua. o· sêr misterioso de onde
provém todo o mal. E' a Mayua qt1e pode es tragar a
crjança que está para chegar à puberdad•e, e basta a
sua vista para a inutilizar para todo o sen1pre, .de onde
o r esguardo, o jejt1m e as ceriTônias diversas, a que
são sujeitos moços e moças na mor parte das tribus
indígenas. Segundo a lenda do Juruparí, as Mayuas
nasceram da cinza de Uairi (tamandttá), o velho que
r,tão soub•e guardar o segredo.'"
Introduzir no nariz determinadas matérias, geralmente narcóticas, furriar e soprar são práticas de pagé
divulgadas entre muitas tribus st1l-americanas.

\

~1oquem

é uma espécie de grelha de varas para assar ou <l'eft1n1ar car11e ou peixe (cf. Baldus e "\Villems:
o.e., p. 155).
No tocante ao têrmo tuich áua veja ibidem pv. 2'2422i'.
'
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9. ~ Os gémeos .N.areatedi. - Mito recolhido por
A. V. Fritch e publicado i)or Lo11}{0f]{a ("No11velle co11,ttibt1tion à l'étude de .la vie et 'dt1 langage deis · Kad,u v•eo", Jour11al <le la Société des A111éricanistes, N. S.,
XXV, Paris 1933, l)P. 255-256). A versão portug11esa é
d e Egon Schaden. "
Os Cadt1veo pertencem à família lingt1istica Guaic11rú. Sua vida origi11almente pot1co sedentária contribuit1 i)ara tornar cost11meiro o infanticídio entre êles,
fato •esse que explica o comportamento da 1nãe de Nareatedi a esse respeito. Foram estudados no livro "Os
Cadt1veo", de Guido Boggiani (prefácio de G. A. Colini,
tradução de Amadeu Amaral Jú11ior, i11tr·o dução e notas
d e H•erber t .B aldus), Bi'l1lioteca Histórica Brasileira,
XIV, São Paulo 1945.
A resp eito da determi11ação zoológica da 011ça veja
o nosso con1·entário a Bacoror9 e Itub'Ore, que se refere
tarnhém ao casa111ento da lniíe dos dois l1eróis-civili-zadores co1n esse f eli110 nas mitologias b oróro e bacairí.

*

* *
10.
Bacororo e Itizb ore. - l\.1ito publicado pelos
padres salesianos Antonio Colbaccl1ini e Cesar Albisetti ("Os Boróros Orientais Orarimogodógt1e do Planalto
Oriental d'e l\iato Grosso", série Brasiliana grande for.:
mato IV, Comp. Ed. Nacional, São1Paulo 1942, pp. 190196) e ligeiramente modificado 11a prese11t·e transcrição.
O texto difere consideravel1nente das versõ·es dadas por
Colbacchini nos seus livros : A tribu dos Boróros, Rio
de Janeiro 1919, pp. 1l4-12t, e I Boróros Orientali "Ora~
rimugudoge", Torino (1925), pp.1, 178-188 .
•
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Os Iloróro pertencen1. à fa111íJia linguística l10111ôni111a. O primeiro est11do importante sôbre êles foi feito
JlOr Karl von den Steinen ("Unter den Naturvõlkern
Ze11traJ-Brasilie11s", Berlin 1894, pp. 441-518; versão
portug'llesa: "f:ntre
aboríge11es do Brasil Ce11tral",
São Paulo 1940, pp. 567-655). Observações rece11tes e
bibliografia a respeito encol1tra1n-s·e em nossos Ensaios
de Etnologia Brasileira.
Ga1neleira é o nome de vária:s espécies da, família
Moráceas.
.•
A pasta tirada das sen1e11tes do urucuzeiro (Bixa
Orellana, L.), conl1ecida pela palavra tupí urucÍL e t1sada por 11t1mierosas tribus de índios para pintar de vermelho o rosto e o corpo, é JlOr muitas clelas guardada e
negociada em f orn1a de bola 011 rôlo e11durecido.
A respeito da luta entre Boróro e a onca convem
"
citar o seguinte trecl10 do livro de Colbacchini
e Albisetti ,(o.e., pp. 78-79): "Encontran1-se muitas vezes
com o a,dugo, a terrível onça pintada. Em frente ao terrível felino o índio não recua, inas lança-lhe logo uma
seta procurando atingir-lhe o .coração. Raramente o
primeiro golpe é tão certeiro qtre faça cair o animal.
Enft1recido pela dôr, êste ava11ça contra o selvage1n, que
pro11ta111ente s,e gura o arco ,com ambas as mã01s e o põe
l1orizo11tal1nent e dia11te dos e lhos'~ Qua11do a f éra ,.s e ,
~proxima d9 caçador, Jev;anta-.se sobre as 1)atas trazeiras, e assim ergt1ida proc11ra feri-lo co1n as dianteiras e estraçalhá-lo com os de11te1s:. Apenas se ergu'e o'
felino, o índio adianta con1 os braços tesos o seu arco,
sobre o qual se apoia a ouça dando rugidos 1nedonhos.
E ali firmes, com os músculos tesos~ olhos nos olhos, o
hom·em e a f éra permanecem muito tempo, t1n1 procurando superar o outro, co1n a pressão muscular. Deve1n ser 1nomentos inesquecíveis para toda a viela, se o
selvagem alcançar a vitória. Finalmente o animal
afrouxa a pressão ,e recua u1n pais.so para reto1nar a
ofensiva; o homem com uma destreza prodigiosa coloca nova flecl1a no arco e fere a onça t1ma se,gunda vez.
Com renovada ferocidade esta .tenta pular sobre o índio que já está pronto, co1no antes, para impedir que
ela realize o salto. E assim se prolor1ga a luta até que
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a fera ensangt1entada, exa11g11e, cai e o índio disso se
aproveita para m11ltiplicar as flechadas e matá-la. Pobre
do caçador se hesita. Uma pesada tapona 11a testa ou
nos ombros tor11á-lo-ia pr'esa do jaguar; muitos índios
assi1n morreram. Um índio tinha t1ma ferida purul'enta no lábio s11perior., i1a base do nariz e tinha se tornado corcunda em 11tn desses encontros; levara a pior,
1nas aproximaram-se em tempo outros co1npanheiros
que 1natararh a f éta. Esta, porém, já havia feito uma
lesão 11a colu11a vertebral e no rosto do ca,çador, deixan,do-o giboso e desfrgurado."
No dizer de R. _von· Ihering (o.e., 1). 550), a onça
(F'elis onza, L.) é po·u co menor que o seu parente asiático, o tigre, pois atinge l,20 nl. de· comprim·ento~ sem
a cauda, que mede 60 cms.; a altura é de 85 cms. A
côr é n1narelo-ruiva, com cinco séries de rosetas pretas
nos lados; e1n parte, estas rosetas têm no centro uma pequena mancha preta. . . A 011ça tem todos os predicados para dominar, e de fato impera no sertão''.
Segundo o mesmo a11tor (ibidem p. 403), a irara
ou papa-mel (Tayra ,barbara) te111 o corpo baixo e 1011go (66 cms.) ., "A côr geral é pardacenta, un1 pouco mais
cinzenta na cabeça; no pescoço ltma gra11de mancha
amarelada caracteriza bem esta espécie":
''Gato-do-mato ou maracajá é 1101ne co1etivo qt1'e
abra:n ge as várias, espéci es nleríores do gênero Feli.s;
cujo comprimento total não exceda de t\m metro. . . E'
dificil a identificação clestas espécies de gatos, todos
êlcs pintados à maneira da onça." (ibidem pp. 357-358). ,
O animal desig11a~do de ok1va ein boróro é chamado d•e "lobinho" por Colbaccl1in i e Albisetti (o. e., p.
190) e pelo primeiro destes autores 11os seus "I Bororo~
Orientali", p. 181 (figura), ao passo que Colbacchini,
no seu livrinho "A tribu dos Boróros", p. 115, o trata
de "cachorro do mato".. Êste têr1110, segundo R. VOíl
Il1ering (o. e., pp., 185-186), "compreend·e genericamente, as várias; espécies de carnívoros da f a1n. Canideos
do gên. Canis ... Têm o mesmo 11ome vulgar as duas
espécies do gên. Speothos, o qual difere do gên. Gani$
por tierern essas espécies só 11m dente 1nolar superior e
dois molares inf~riorE}s ... ~ a cauda é antes achatada/'
'
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O animal "com as quatro patas pretas", desig11ado
de rie em boróro e de "lobo" por Colbacchini ("A trihu dos Boróros", p. 115; "I Bororos Orientali", p. 181,
figura) e por êste at1tor e Albisetti (o.e., p. 190), é indttbitavelmente o guará ou aguará (Canis jubatus,
Desm.), a 1naior das espécies brasileiras da; f a1nília
Canideos, que atinge 1,45 m. de comprimento (cf. R.
vo11 lh'ering: o. c., pp. &71-373).
i
A jaguatirica, também cha111acla de n1!racajá e ga. to..:do-1nato-grande (Felis pardalis cl1ibigouazou, Griffith), "atinge .85 omis. de comprimento, com :tnais 45 cms.
de altura nos ombros. ' A côr é ruivo-a1narelada, co1ri 11u- ,·
merosas mancl1as arredondadas, orladas de preto." (cf.
R . vo11 Il1ering: o. e., p. 426).
Colbaccl1ini e Albisetti, nos se11s 1nencionados livros (l~~ cc.) falam em "puma", denominação generalizada 11a Europa, que foi suhstituida 'e111 nossa edição por suçuarana, nome pelo qual esse felino (Felis concolor) é conhecido no Brasil. E' o m ·es1no que "onça parda". Segu11do R. von Ihering (-o.e., p. 745), é "pouco
inferior e1n ,tama11ho à 011ça pi11tacla, i)ois atirige 1,20
m. d,e corpo, alé1n de 65 cms. de cat1da; -a altura regula
60 a 65 cms. . . . . O pêlo, ,e m geral c11rto, 111as 11111 1~1rt.o
alo11gado i1a barriga, é an1a:relo~ver1n ell10 qú·ei111a<lo,
mais es~uro 110 (Jorso,
amarelo~claro
na parte ventral:'·'
'
.
Acêrca ela harpia e..s.creve R. vo11 Il1eri11 g · (o. o.·, p .'~'
385) : "Liftc u sel'viu-se do non1e d os 111onstros alados · ·
da n1itologia })ara designar a 111ais })ela esp écie dos
11ossos "Gaviões ele penacho", o "Gavião r eal" ot1, na
denomi11açã o j11díge11a: " Uirussú '' ( uira-gHass LÍ, isto é,
ave máxima) ot1· "Cutucuri1n". I-Ioj e a denominação
"Harpia", aplicada à ·a-v e de rapina de 11ossa fat1na, já
adquiriu certa divL1lgação nas letras. Zoologican1ente
"Gavião de .i)enacl10" abra11ge as seg11i ntes espécies:
duas do gê11. Spizaetizs (n1ais co11h e~i das })Or "Gavião
p·ega-macaco" ot1 '' A1)acanin1" ), providas d e per1acho
peque110; A;JorJJlinus guian en si s é ben1 inaior e rivaliza
quasi co1n Tlzrasaetlls harpy;a. r: sta é a espécie mais
vistosa do grupo, pois alca11ça dois i11etros de enverg'ad ura •.• "
\
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Entre os animais indicados na lenda como alimento
da harpia são mamiferM o n1acaco (família Cebideos),
o bug (Alouatta spec.), o coa ti (Nasua narica), a capivara (H!Jdrochoerus capybara); o tamanduá-mirim
(Tam dua tetradactyla) e o cervo (sinôni1no de veado
galhei o ou sttaçuapara, Hip·p ocaníelus dichotomus),
aves
fa111ilia Cracideos o mutum e a jacutinga, e ave
da fa ilia Tinamideos o jaó (Crypturus noctivagus). A
~sse r speito co1ivem
citar a se~t1inte nota sôbre os1 in-.
.' .
teress s. ~astronô1nicos da harpia: "Em 1Goiaz relataram
Dr~ A : Ne'iv <t .<Viage1n cientifica) que êste va...
lente avião não se limita a matar e carregar, f acilment ani1nais do portie de filhotes de veado, be1n como
l))t1tu s, seriemas e tatús; ataca também bezerrinhos.
ovo e foi registrada mesmo 11111a i11vestida do gavião
'e penacho contra um menino, o qual foi salvo apenas
levido à intervenção de adultos." (R. von Ihering: o. e.,
~

~

. 387).

'

1

.

Acêrca do jabirú (sinônimo de .tuit1iú, Mycteria myc_; teria) escreve R. von Ihering (o. e., p. 409) : "E' pernalta de corpo robt1sto, com cêr~a de 1,15 m. de altura; o
bico, grosso na bas.e e afilado na ponta, alcança 30 cms.
de comprimento; o pe~coço é ní1, p1"eto, destacando-se
a parte inferior do papo, fambém nú, pela côr encar- ·,
nada; a· plumage1n é branca, ainda qt1e pão mt1ito alva;
as pernas são :pretas. Pe. J. Vicenzi em seu livro ~de
vi'agem descre:ve a ,seguinte cena: "O camar.áda perse- ·
guiu a ave é esta, f atiga:da, vendo que 11ão p·o dia fugir,
voltou-se contra o persegitidor, enfrentando cavalo e
cavaleiro. O camarada atirou-lhe ei1tão o laco,
com a,.
esperança de a levar viva; mas •era tal a resistência qtte
oferecia, que foi preciso inatá-la".
Segundo R. von Ihering (o.e., p. 602), a palavra
periquito "designa todo tlm grupo de aves da fam. P~it
tacideos, subfam. Conurineos . .. e talvez possa-se dizer
que abrange tôdas as formas dêsse grupo, quando menores .q tte o "l\1aracanã" e maiores qt1e os "Tuins".
A flecha de po11ta achatada, terminada geral111'ente
por . uma espécie de botão, serve entre mt1itas tribtis de
í11dios sul-americanos para contu11dir a caça 1nenor e,
1
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antes d•e tudo, as aves, tendo a va11tage1n de não ficar
cravada na n1adeira da copa das árvores.
·
Couto de Magalhães (o. c., llP. 253-257) p blicou
sob o título "A moça que vai procurar marido" u a lenda "tupí" na qual, como na lenda boróro, a 1n yª anda à procura de um deter1ninado animal com qt quer
casar, sendo êste nessre caso o gavião inajé (R ornis
magnirostris) em v·e z da onça. Ela e11contra, pri . eiro,
a mãe do gambá (Didelp·his· sp·ec.) que se diz 1 ãe do
inajé. M~s qt1ando, à noite, o ga1nbá ,vai se dcit r com
a inoça, esta o enxota por ser catingue11to, e f ge na
rnanhã segui11te: O n1esmo ,acontece, depois, om . à
mãe do urt1bú e o fill10 dela. Por fim, a moça en ontra
a verdadeira mãe do inajé e com ela o marid pr .
curado.
Marugodo Bacororo·, a "larva grande", aparece na
citadas duas primeiras publicações de Colbacchini co
mo avô da onça. Essa velha, depois do felino ter-s:e id
começa a contar fatos exquisitos e jocosos, até provocai }1 '·
o sorriso da moça e, ,com isto, a sua morte. O têrmo \ /. ·
Bacororo, como acréscimo da palavra Marugodo, está \·
na versão portugutesa da mesma lenda, escrita pelo Boróro Tiago ~ipobureu e p~1blicad~ ~or nós (v. H. Bal- \) .
dus: ."Ensaios de Etnologia Bras1le1ra", pp. l 75-176),
i
sendo repetido na edição de Colba·c chini e Albisetti, m.a s
.só uma vez. n ·esignf.l, .s.e gun.d o o vocabt1lário dado pe~
los mes1nos autores (ibidem p. 413), ''t11n grande h'erói
~
d.a trihu, u1n espírito". Fica na dúvida, portanto, se êsse
têrmo, junto .c om a palavra Marugodo, :s1e refere ao parentesco com o herói homônimo da presente lenda, ou
se caracteriza a "larva" como um ·espírito. Por outro
lado, aparece na edição de 1942, uma única vez, a designação "avó" em lugar de Marugodo, isto é quando
os "fragmentos dos ossos da avó" cegam o irmão Bacororo. Modificamos isso para "fragmentos dos ossos de
Marugodo", para evitar atrapalhação do leitor. O têrmo marugodo ,(marugo(ldu na iedição italiana) é explicado por Colbacchini ("I Bororos Orientali", p. 182) da
seguinte maneira: "E' o nome duma lagarta de borboleta, animal qt1e inspira tanta repugnância ao índio que
as mães dizem: marugoddu, marugoddu 1 quando que- 1

,
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re1n persttadir as crianças a nã0 tocarem ·e m determinado objeto". 1 Na ' 'ersão de Tiago Aipobureu acima
mc11cionada, "Marugodu-Bacororo" é cl1an1ado tambén1
de "l{é-Marugodu" e designado como "um feiticeiro".
Figura, porta11to, co1no 11m ente 1nasct1lino, isto é, en1
co11traste co111 a "avó" da primeira ver&ão portuguesa e
cla versão italia11a publicadas por Colbacchi11i. A êsse
respeito co11ve1n observar que 11a versão de Tiago Aipoburel1 J1á també1n t1ma avó a qual, poré111, desen1pe1111a o papel co1npleta1ne11t·e difere11te, não sendo idêntica co1n Mar11,godo. Infelizmente 11ão ap"areceu, a'tê '
hoje, o texto origi11al em poróro para esclarecer estes
pontos., l\1:as ·é digno de nota qt1e ta111))é1n na mitologia
dos Bacairí, a 1nãe dos dois herójs· e civilizadores da
tribu, l{eri e J{a1ne, foi casa·da com o jaguar e, estando
grávida, é n1orta pela sogra, qt1a11do o inarido está na
caça. De volta à casa, êle abre o ventre da inorta, iextraindo os gên1eos. ~stes, mais tarde, ina taro a avó,
amontoando e acendendo -lenha e quei1nando a assassina de sua mãe. (v. Karl von d•en Steinen: o. e., pp.
373-374). Na lenda caduveo reproduzida sob número 9,
11a prese11te coleção, ta1nbé1n a mãe dos gêmeos civilizadores que têµi, ambos, o nome de Nar·eatedi, foi mull1er da onça. Os Bacairí, tribu caraib, são vizinl1os do
norte dos Boróro orientais, e os Caduveo, - tribu gt1ai~
curú, são vizinhos do sul des.tes últin1os.
Segundo .,C olbaccÍiini e Albisetti (o. c., p. 189), Bacororo e Itubore são representados e1n muita1Si dansas
religiosas IlOr jovens índios. "Hoje os dois irmãos habitam: Bacororo o poente e Itubore o oriente. São os
caciqt1es dos ,d ois lt1gares onde, segundo a tradição, vão
morar as almas dos. Boróro depois da morte:'' (ibidem). Na lenda, Bacororo e Itubore, "depois de terem
matado a serp•e nte xemirega, improvisaram um canto,
que hoje faz part'e do canto roia kiguddu dos baadda- ·
gebai." (cf. ibidem p. 196). Substituimos esta última
palavra pelo :têrmo "chefes", pois Colbacchini e Albisetti (o. e., p. 31) explicru.n: "Baaddageba quer dizer
chefe de aldeia. Baaddagebague são as fa1nílias do
chefe. Disti11guem-se em xobuguiuglle, ".g·uperiores",
porque habitam a parte mais alta do acampamento e
olham para o levante, 1e cebeguiugue, "inferiores", que
LEX DAS

DOS

Í X DIOS DO

BRASIL

'
\

'
..

.

•

'

\

e

'

a

4 ;µ

.. 'I

1

1 '

;

;

*

4

i

o

'

48

i

106

/

'

HERBERT

BALDUS

ocupa111 o terreno mais baixo. . . Os IJrimogênitos destes dois clans - baaddagebague xobugufl1zgize e cebeguiugue, são os cl1efes do povoado. O a11lc1)assa<lo 111ais
l"en1olo destas d1ia1S1 subdivisões é o adugo, "jag11ar,,.
"P.e lo mito sobre a orige1n do Bal<ororo e llubori, que,
parece, f ora111 os pri111eiros baaddage bague, mostra-se'
como esses dois heróis fora111 verdadeiros fill1os de (tdugo". (ibidem, p. 32)..
:é~se mito, porta11to, explica não só n introd11ção de.
compóne11te~ do ecJni1Jan1ento civ jlizarlor, con10 a "corda ,p ara •Ste'.r a1narrada e111 v.olla <la cabeça" (o akig'o- . ~
boare u dos Boróro 'a t9ais) , o "11esado espad ão de 111adeira" cl1a1nado de arago 11a li11gua des tes í11dios, e a
"pequena hasta de taqtiara, terminàda co1n t1m 01so
po11t11do", instrumento de nome baragara eon1 o c1ual
hoje ainda furam o beiço do menino rec'em.-nascido (cf.
ibidem, p. 47). O mito de Bacororo e Itubore mostra,
também, como êstes antepassados dos atuais chefes, por \
mçio destes objetos fabricados pielo seu pai, a onça, e
devido a sua própria coragem, inteligência e abnegação,
~
conquistaram o mundo para os homens. l\1as para o
funcionamento da sociedade boróro é 1nais in1portante,
âo que a descrição do 1nodo .p 1elo qual se tornara1n senhores, Gl constataçã-0 do res11ltado de st1as façanhas e o
fato de terem sido êles .os a11tepassados jt(sta1nen.te dos
, ~hefes e ,não d1e outra farpília · OJ..1 subd~visão da ttil)~. "
Cptnpreende1no.si essa 'importâ11cia, considerando ps 'mi- ·~.
tos co1no "atos de crença q11e dão aos acontecimentos"
ocorridos laparentemen)lte n-0s ternpos primitivos, ·e.A.ciência no presente" (K. ,T h. Preuss). Especialme11te
digna de nota fica, então, a correspondência entre a
mencionada divisão dual do acampam•ento e a inorada
das almas, co1n os seus respectivos chefes.

* *
11. -:- A caveira rolante. -
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O 1nesmo autor (ibide111 p. 287), escreve: " . i\.inda
.
na pri111eira m etade do séc11lo XIX, os Ten1bé 111orava1n
na r egião do alto rio Píndaré. Só então, aceita11do o
conYite feito pelo s ertanista parae11se l\i1anoel A11tonio,
co1ueçaram a 111u<lar para o Gurupí e 111ais além até a
região do Capi111 , C.uà1ná e Acará Peq11eno ... "
Cl1arles 'N agley (Notas sôbre act1lturação e11tre os
Guajajara, Boletin1 do Mt1s'ell Nacional, N. S., A11tropologia, N. 2, Rio ele .J aJ1eiro 1943, p. 1), referindo-s·e aos
, Guajaj&ra do vale d.o Pi11daré e~tt1dados por êle e111
1942, observa : "1'fenpt1n1a <liferença apreciável 11a lín-.
gua e 11os eostt11nes os. separa <.los í11dios Tembé, do rio
Gurupí; a111bos os gr11pos se consideram Tenetehara e
consti t11indo um só povo, à parte dos Ur11b11, G11ajá,
1"'i1nbira e neo-brasileiros, com os q11ais têm contacto.
At11al111ente os Guaj ajara-Tenetel1ara, como população,
passa1n de 2. 000 e os Tembé-Tenetehara são, talvez,
UllS 350 a ,400".
Material acêrca da tribu t11pí dos Tembé foi publicado por Ni1nt1enclajú, João Barbosa Rodrigues, Gustavo Dodt, Ilenriq1te Jorg e Hurley, Jol1n D11val Rice e Rainlundo I... 01)es. Dados no tocante aos Guajajara fora1n
f ornecidos por \Vagle~y, Pa11l E11renreicl1, \Vill1•cl111 Kisse11bertl1, E. I-Ieinrich Snetl1lage, Sílvio Fróes Abrett,
F. J. Roberts e S . P. ·Sym &s
Os 1n3caços i)regos p erl·e11~e~n ao gê11ero Cebus. a 0 :
pas$o (flte as gu.aribas são espécies do gêncro Aloualta.
Acêrca do Clirupira escreve A.' l\{é traux ("La reliM
gion des l'upi11amba", .p p. 64-65) : "I..e démon de la
bro11sse que les T111'.)inai11ba áppelaient [{11rtzpira a co11nu
llllC f orltLne extraordinaire. A11jot1rd'l1ui encore jJ est
célebre dan s· lc t1s les pa:ys oú la li11g11a geral est parlée.
Barbosa R odrigues lt1i a consacr é 1111'e étt1de fort bien
docurnentée qui i1ous per1net de nous faire 11ne idée des
cro)ra11ces relati"ves à ce perso1111age da11s toul'es Ies régio11s du vaste territoire brésilien. Les opinions qui onl
cours 1s11r lui differe11t souvent })ectt1coup, 1nais toutes
s'accordent à en f a ire u11 gno1ne de la forê~ protecte11r
du gibier et gé11éralement assez mal disposé à l'égard
des 1101nmes. On lui prête suiva11t les p1·ovinces u11 aspect différe11t; le lllt1s sot1vent 011 se l'imagin1e co_
111me
1
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Le11da recolhida. e publicada em aleinão por C11rt Ni1nuendají1 Unk el ("Sagen
d er Tembé-Indianer, Zeitscl1rift für Etl1nologie", À.LVII
B'erlin 1915, pp. 290-29·1 ).
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un petit bo11l1om111e qui rnarche les pieds retournés. Souvent ces· superstitions ont leurs racines elans la r'eligion
des anciens Tupi de Ia côte. La premiere mention qui
soit f ai te de }{urupira date du XVJe siecle et se trouve
dans une lettre ,du P. Anchieta. II nous dit que les Corupira sont des esprits redoutables qui attaque11t les Indi·ens dans la forêt, les fouettent, les meurtrissent et mên1e les tuent."
-,
No dizer de Koch-Grünberg (V 01n Roroima. zum
Orinoco, II, p. 304), os· excrementos qtle f ala1n não são
motivo raro nas lendas india-s e aparecen1 rep•etidas vezes também no 11oroeste da América.
O · mesmo autor ("India11ermarchen at1s Südamerika", p. 328) observa no toca11te à lencla t'embé da caveira rola11te: "Refere-se indubitavelmente à lua (cf.
a lenda "A lua", em J. Capistrano de Abreu: rã-txa l1uni-ku-i. A língua dos Caxinauás. Rio de Janeiro 1914,
pp. 458 e segs.), e lemb-ra .n1uito a cabeça nas lendas
dos índios da Planície norte-an1ericanos, que aparece
repentiname11te comendo gente e cai por fi1n 11um ahis1no: o disco da lua ,c heia nascente 'e, e1n posição inversa,
poente (cf. Paul El1renreich: "Die Mythe11 und Legenden der Süda1nerika11iscben Urvõlk er und ihre Beziehungen zu dene11 Nordamerikas t1nd der Alten Welt",
Berli11 1905, p. 82) ".
.
Numa carta data.d a e1n Belé111 do I>'a rá, 6 ele f'evereito de 1945, escreve-nos Q · Snr. Curt Ni1nuendaj1ú;
"Mai& explicativa ainda que a le~da kaxinawa de .C.
Abreu para a jdentificação da cab·eça rolante com a lua
é uma outra que eli colhi elos Kuniba, tribu aruak, l1oje
extinta, nos centros da margem esquerda do médio Juruá, e que reune .ainda maior número de motivos lunares. Resumidamente ela diz o seguinte:
Um jndio costuma coabitar incógnito co111 sua irmã
(Motivo:. Incesto).
Esta assinala-o com tinta de genipapo (1"1otivo:
·
l\'Ianchas da .lua).
C~stigado, êle foge da aldeia e é descapitado por
índios inimigos.
Seu ir1não cl1ega, apanl1a a cabeça cortada e foge
com ela.
1
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A cabeça ped·e ao irn1ão água e frutas (l\.1otivo:
Voracidade) .
O ir1não engana a cabeça e foge, abandonando-a.
A cabeça chega rolando no terreiro da maloca e
pede debalde qtre a deixem entrar (l\.fotivo: Cabeça rolante).
Ela reflete e1n qu e deve tr;insfor1nar-se: Ãgua não
posso s~r .. ~ Pedra i1ão posso ser. . . etc .
Ela resolve tra11sformar-se em lna (Motivo: I.. ua
cabeça).
Ela atira 11ovêlos de ffo ,ao céu e sob.e por êles.
Ela se vinga 11a irmã que, a traiu, 1na11dando-Ihe a
nlenstrnação (Motivo: M enstruação cat1sa~la pela lua)."
A presente veFsão port11guesa do mito tembé, inédita até agora, é de Curt Nimuenclaj ú.
1

•

I
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12. - O fogo. - Curt Nimuendajú recolheu esta
lenda e publicou a sua tradução inglesa ("The Apinayé"'',
The Catholic University of America, A11thropological Series, N. 0 8, Washington 1939, pp. 154-158). É deste emi11ente pesquisador também. a presente versijo portuguesa,
inédita até agora. Carlos _Estêvão d·e Oliveira (o.e., pp.
75-80) recolheu e publicou outra varia11te da mesma trib11, que se disti11gi1e da publicada por Nin1uendajú em
alg11ns pormenores de ,pouca importância e, principalmente, p)e la falta completa do episódio elo encontro com
o l\.fe-galõ-ka1ndúre. As partes essenciais da lenda fora1n achadas por Nin1uendajú também entre outros Gê
do norte, a saber, e11tre os Ramkóka1nekra (Can·e la) e
os Cl1erente (cf. Nimuendajú: o.e., p. 158, nota 65, e
idem: Sherente .1 'ales, pp. 181-182).
Os Apinagé (ou Apina)Té) são uma tribu gê de dialeto timbira qu'e habita o triângulo formado pelos rios
Tocantins e Araguaia até cerca de 6°30' de latitude sul.
A citada monografia de Nimuendajú, obra básica sôbre
esses índios·, indica a literatura a respeito.
As araras, aves da ~amília Psittacideos, que, no dizer de R. von lhering (o.e., p. 105), fazem seus ninhos,
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"de preferê11cia, em ócos cav ados r10 al to do tronco de
paln1eir as,,, escoll1e111 par a isso, e111 certas regiões (lo
Brasil, ta111bén1 os buracos das grandiosas elevações r ocl1os a s de laterita que, devido à s pared es verticais, são
charnada·s de "pare<lõ·es". Viaja11do d e Sangradouro a
Meruri, na estrada que vai d e Ct1iabá a Goiás, vi tu11
'âestes "paredões" vern1ell1os, tã o frequc11tes e111 Ma lo
Grosso, d'e cujas cavidades clificil111ente a cessíveis os
Boróro tiram os filhotes de arara, i)ara dOllle?·ticá-Ios.
Aliás,, Colbacchini e ;\.lb,isetti (o. e. , i)p. 224-228) p ·µ blicaram e comentara1n uma leada desses ir1dios íllle trata
de u111 ninho de tal espécie~
O jatobá é 11n1a grande. árvore da f a111ília d as L·eguminosas.
Certas espécies de cupi11s, ins•e los da orde111 l sopteros, fa1níJia 1'ermi tid'eos, constroen1 ni11l1os que se alt'eia1n sobre a s uperfície da terra i1u1na a l tura de dois a
quatro m etros, s endo protegidos por un1 invólucro de
bar ro a1nassado co1n _,saliva, .. ião r esis.le11Le co1110 o 111c111or tijolo" (R. vo11 Il1ering : o . e ., p. 295).
Aroeira é o ~101ne de vá rias espécies d e árvo1:es da
família das ,A.nacardiác'eas (cf. Pequeno D icio11ário Brasileiro da J..íngua Portugl'l.esa, 5.a e dição, I~io ele J a11eí~
ro - São Pau10 - Bahia 1944)~
Segundo .Ni111t1endajú ,(o. e ., p. 41), o <li â111ctro das.
cavilhas a uriculares dos Apir1agé rara111e11Le excede ·5
crr1s ., 110 se:xo n1asculi110, t e11<ló ap e11a~ 4 c111s. llo femini110.
.
Os cuatís, ma1níferos carnívoros da fa1nilia procyo- '
nídeos (1V asua narica), cujo corpo ter11 70 c111. de comprin1ento e cuja .c a-uda 1nede 55 cm., percorrem ele dia
a mata, r eu11idos em número de 10 a 20 ·e, en1 gera],
trepados em árvores (cf. R. von ll1ering: o. e., pp.

259-260) ~
O jaó e o jacú são galináceos, aquele da família dos
Tina1nídeos (Crypturus spec.) e êste da família dos Cracideos. Observa .R. von Iher in g (o . c., p. -J.20) : " Os ver.dadeiros jacús (gên. Pe11elope) t êm a garganta toda des provida de1,penas.'' No Est~.Qo de Gojás, ao qt1al pertence
o territó_rio J1abitado pelos Ap'Íl:lagé, e11co11trou Olivério
Pinto ("Contribuiçã o à ·o rnithologia de Goyaz", Re-
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vista do l\fus·eu Paulista, XX, S. Paulo 1936, pp. 35-36)
u1n casal de j acutingas, galináceos da n1esn1a fa111ília
<los Cracídeos e de un1 gênero afim (Pipile cumanensis
nattf r eri Reicl1enbacl1), obs'er,rando a seu respei lo: "Os
dois ex·emplares apresentam caracteres p erfeitan1ente
típicos da raça; a pele da garganta, inc]uida a barbela,
é ver1nelha, co111 exceção apenas da porção 111ais· anterior e do mento, que são preto-azulados," 1 Segundo a
explicação dada na versão recolhida por Carlos: Estêvãó de Oliveira (o. e.~ p. 80), as mencionadas aves apanhavam a s ])rasas caidas, afi1n de evitare111 que os campos f osse1n incendiados .
í
Se11clo a anta (Tapirus americanus Bri ss.), co1n seus
dois metros de con1prin1 e11to e t1n\ n1etro de altura, llffi
dos inaiores e mais f ort~s ina1níf eros do Brasil, e, tendo
ela, alé1n disso, pel·e mt1ito espessa, é natural que fosse
escolhida para carregar o tronco aceso da grande
árvore.
1
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13. - Origem ela Piripirioca. - Amorim (o. c., pp.
105-130) pt1blico11 esta 'l enda em português e nheênga.tú, cÕloca1'ldo sôbre o seu título a indicacão: "Gente Man at1". A. Métr.at1x ("Los jndios l\1an.á o'', A11n1'es ele] Ir~stituto de Etnografia i\Ínericana, U11i-v·ersiclad ' Nacional
de Ct1yo, I, 1940, pp. 235-244), depois de reunir algqn1a·~ · 110 tícias 11istóricas acêrca dessa tribu ar11aq11e, à
qual, Ségt1ndo lV!arco)r, a cidade de Manaos deve seu
11ome, coordena os dados ·etnográficos publicados a respeito por Carl Friedrjch Phil. von Martit1s nos se11s
"Beitrãge zur Ethnographie llnd Sprachenkt1n<le Alnerika's zumal Brasiliens", I, L ei1Jzig 1867, pp. 577 e
segs. No livro intitulado "Pelo Rio lVIar", publicação doS: missionários salesianos (Rio de Janeiro 1933),
há além de interessa11tes informes sôbre esses índios,
a ,o bservação que a maioria da população atual do Rio
Negro desc•e nde deles (p. 25) . Como esses vizinl1os e
parentes lingt1is1ticos dos Baré j ~ foram catequizados no
século XVIII, é de s11por que o texto 11heêngatú da lenda
,
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da piripirioca tenl1a sido recolhido e11tre aqt1el·es descendentes incorporados aos neo-brasileiros que f alan1 a
1
Língua-geral do Amazonas.
Transcreven1os a mencionada v·ersão })Ortuguesa,
com ligeiras modificaçõesi~
Acêrca do têrmo piripirioca escreve Stradelli (o.
e., .P. 608) : •"Piripiri-óca - Casa de piripiri, a raiz
do piripi, de .ttm cl1eiro ativo m11ito característico, usado de preferência a outro qu alqu·er p elas mulatas e caboclas do Pará e A111azonas, a q11e se atribt1.cn1 propriedades afrodisíacas." Segundo o m esmo autor... (ibidem
p. 607), piripi é "casla de junco da terra firme, Cyperus

..

piper(oca"~.
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N-0 tocante ao umirizeiro observa Stradelli (ibidem
p. 706): "Umirium e suas variedades. Cresce nos terrenos are11osos ao longo da marg.e m do rio, acima do
11ivel .d as ench'entes e exsu·d a un1a resina branca de per- fume delicadíssimo".
A circunstância d e estar ma1nando. ai11da o m oco
..
que pesca 11à praia e endoidece 1nulheres, tor11a-,ge inais
ou menos compreensível, se considerarmos ser frequente entre os índios sul-americanos a crianca
.. mamar até
qt1atro anos. O autor do presente comentário viu meninos desta idade interromper o jôgo, chegar-se correndo à mãe sentada é, ficando de pé, tomar alguns goles
do seu leite.
"''
A observação de que as moças, antes
de partirem
para pegar Piripiri, se pintarcrn com t1rucú, leinbra os
índios Chan1acoco do C11aco, })ara os quai~ o ver1nelho
produzido no rosto por essa pasta representa a. côr do
amor, sendo t1sado p ela mull1er à esp·era do marido ausente, e ,por vi11vas e orfãs: que queren1 casar (cf. Herbert ,Baldus: "Indianerstudien ir11 i1ordi)stliche11 C11aco", Leipzig 1931, p. 27).
·
O têrmo tt1pí "puÇa11ga" designa em cer tas ·r egiões
da Amazô~ia o remédio !)reparado pelo pagé p ara desfazer o >efeito dn1n f eitiço, sendo em ot1tras zonas (lela,
além disso, qualqu•er forma de influencia inági ca.
O feitiço feito com q tlêlo <le veado "para trazer seu
dono" pertence a uma esvécie dos n1étodos· mágicos mais
difundidos, chamada na etnologia: "feiliço-cle-co1nrJo-
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n ente" (Besta1idteilzauber) ou f•eitiço-de-resto" (Restezauber) (cf. Richard Thurn\vald: "P·s~ychologie d es primitiven 1Vlenscl1en", Handbuch der vergleichenden PS)'ch-0logie, J1erausgegeben von '· Gustav Kafka, 1, Miinchen 1922, p. 292) . Basea-se no ~once~to pars pro to,.to,
isto é, 11a represe11tação d a cont1nuaç~o du1na coerencia entre, o corpo e u1n <leter111i11ado obJeto que fez parte d ele ou esteve e1n contacto com êle.
"Aqu·elas qt1e a lua ainda não f endeu" são, como se
vê. ·m ais tarde, "as inoças mais novas". Na lenda dos ~a
ré transcrita por nós, a lua figura como ente mascttl1no
que faz uma moça tornar ...se mãe do dono da 1er:a~ Talvez, os Ma11ao a tenham ,representad~ de man·e1ra setnelhan te. Alén1 disso, a relação entré a lua e a m~n~
truação é conceito 111uito divulgado (cf. o comentar10
à "caveira rolante").
Ciertos scrta11istas con;para1n o cl1eiro das cobras
con1 o de alho. P or outro lado, vimos, em Santa Cata, . rina, gente p ôr os bolbüs d esta pla11!a ao l'edor da casa
para def ender..,,sie d e cobras.
"Murt1ct1tutú ou mor11cututú ou jucurutú ou coruja·do•mato é a grand c cort1ja ou inocho d~ orelh~s pre~as,
BiLb'o magellarticus, de côr amarelada, em cima, con1
salpicos e li11l1as escuras; a garganta é branca." (R. von
Ihering: o. e., p. 536).
·
. ,
Em vez de "ot1riço-cacl1eiro", A111ori1n (o. e., p. 112)
escreve "uariri". E' S tradelli (o. e., p. 696) que dá essa
versão po,r tt1guesa do têrn10 tupí, acrescentando a designação zo'ológica Cercolabes villosus. 'l ·Ev.identem~nte é
vocábulo amazo11ense. - Acêrca do nur1ço-cacl1e1ro esc~evc R. vo11 Ihering .(o. e., p. 554): "Ro·edor da fan1.
Coendideos, gên. Coendu. O nome indígena é "Ct1im'' no
Brasil meridional e " Coandú" no Nordeste. As nossas
espécie,s não tên1 r elação zoológica com as de igual n_?11l'e da Europa que são Ins ectívoros (orden1 esta nae>
' nossa fauna), ne111 deve o nosso "Ourepresentad a em
rico" ser confundido .con1 o "Porco es1)inl1on europet1
oÚ norte-a111erica110, q11e J)Crtenc'c a outra família de
roedores. A maior espécie da nossa f au11a é o Coendu
e
vi[[OS LlS, que ali11ge 60 Cll1S . de con1primento." Pro1
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vavelme11t'e, esta espécie é a i11es111a a que se refere
Stradelli.:
Digno de nota é o fato da 111ull1er, tanto na presente
lenda como no 1nito pleiadar dos Taulipáng publicado
por Kocl1-Grünberg ("Von1 Roroi1na zt1111 O'ri11oco", II,
Berlin, 1916, pp. 55-60) e reprocluzido na presente coI·e~ão sob 11úmero 3, tomar a jnicjatjva para o a1nor,
atitude essa que não aparece nas len.das baré e boróro·
aquí tr;n11scritas. (11s. 7 e 10). Tipo perfeito de "pirata"
é a p1oça fttrae quen1 di~ a Supi: "Vê co1no batalha1110~ .
para ter o a1n·o r de 'P iripiri, qt1ando só tu l)Oc.leria~ al·c ·
5arar nosso cora.cão."'
· Mas con10 .ern outras tribus, ta1nbé1n er1tre os lVIa- ~
náo, o contacto ·&exual é co11siderado nefasto. Se Julio
J{oslo'\'\'Ski (Revista dei lVIuseo de I.a Plata, 'rl, 18D5, p.
384) observa que o Boróro não dor1n·e co1n a mull1er
nos .ú~ti11~os quatro dias antes da caça da onça, esta
ab~t1nenc1a parece ter principalmente razões 1nágicas.
Pois. o mesmo autor acrescenta: "En ninguna circunstancia le es permitido á la inujier tocar Ia punta de la·s
flec.I1as, pues el índio. creie que con su contacto pierde11
s~1 ~uerza de p~n.etrac1ón y qtte le atraeria11 d•esgracias."
(1b1de1n) '. Ass1n1 também na lenda maná o, o pagé Sup \
declara às in oças: "Se et1 agora a111asse vocês faria eu
1nal ao ineu pai: êle ficaria: .cego e eu ta1nbé111.~' E Piripiri "se perde" i)orque "111ão de mt1ll1er" o tocou. '
O fato. de Piripiri subir ao eé11 revela o caracter astral da lenda. Aliás, Amorim (o.e., p. 115) escreve "'arara-parí" en1 vez de Três-Marias. Segu11do Stradelli .(o.
e., p. 376), êsse têrmo tu pi designa "o cinto de órion, 011
as Três-Marias, cofno são conhecidas popular1nente as
estrelas que ,o formam."
.>
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14. - Origen1 da mandioca. - - J.Jenda recolhida e
pttblicada pelo então coronel Cândido Mariar10 da Silva Ro!1do11 (Ell111og1'aphia, Co1nmissão de Linhas Telegraph1cas Est1·ategicas de J\.fatto Grosso ao An1azo11as.
Annexo n.º 5. Historia Natural. Rio de Janeiro, s-.a.,
•
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PP. 42-43). Os p·arecí IJertence1n à f an1ília linguística
Aruaque. A mandioca é ·ele1nento básico da alimentação dessa triht1 de lavradores.
O general Couto de Magalhães (o.e., p. 167) recolbet1 dt1ma ,v elha senhora de Belém do Pará a se![ni nte ~enda: "Em tempos idos aparece11 grávida a
filha de um. chefe selva~e111, qt1e residia nas imediaçõesi do lugar em que está ho.ie a cidade de Santartem.
O chefe qtliz punir, no autor da deshortra lfe &11a fill1a,
a ofensa que sofrera seu orgulho e, para sab;er qt1e1n
êle era, em'p regpu debalde rogas, a1neaças e por ·fim,_. · 1
castigos severos. Tanto diante dos rogos con10 diántie
dos castigos, a moça permaneceu infléxivel, dize11do que
nunca tinha tido relação com homem algu1n. ·O chefe
ti11ha deliberado inatá-la, quando lhe aparec~u em sonho u1n homem branco, que lhe di-sise que não inatasse
a moça, porque ela efetiva1nente era inoc'ente e não
tinha tido relacão
com homem. Passados os nove me.,
ses, deu à luz uma menina lindíssima e branca, causando êste último fato a st1rpresa, não só da tribu, como
das nações vizinhas, que vieram visitar a criança, para
, ver aqt1ela nova e d•esconhecida raça. A criança que
teve o nome de Mani e que andava 'e falava precocemente, morret1 ao cabo de t1m ano, 5-etn ter adoecido ;e
se1n dar mostras de clôr. Foi enterrada dentro da própria casa, onde era descoberta <liariamente, sen·d o tam~
bém diariamente regada a sua sepultura, segt1ndo o ·
costume do p9vo. · Ao cabo de algum t•empo brotou da
cova uma planta qt1e, por ser inteira1nente desconhecida, deixara1n de arrancar. Cresceu, floresceu e dieu
frt1tos. Os pássaroSi que comera1n os frutos embriaga·
ram-se e êste f enômeno, desconh·e cido dos índios, aumentou-ll1es a superstição pela planta. A terra afinal
fendeu-se; cavaram-11a e julgara1n reco11hiecer no fruto que encontraram o corpo de Mani. Comera1n-no e
assi1n apr'enderam a t1sar da mandioca."
Esta lenda popt1lar amazone11se explica a origiem
do nome daq11ela planta da familia Euforbiáceas. (Mani/1ot iitilissima Pohl), pois oca é e1n tupí "casa',_, senrlo, portanto, manioca a "casa de Mani". (Cf. também
Stradelli: o.e., pp. 512-513). Observa, porém, Plínio
1
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A:yrosa (in: Léry: "Viagem à ,Terra do Brasil", tradução de Sérgio Milliet, S. Pa11lo 1941, n o ta 206): "Se o
nome fôr de origem tupí-guaraní, o que é de .duvidarse, poderá provir de nianyb+óg, tirada da manyb, arbusto da mandioca. O notável a respeito dêste nome,
faz .notar Balista Caetano (Vocabulário, 217) é que,
sendo t1m dos vocáb11los mais esrpalhados e t1sados, 11ão
.v~11ha no geral nos vocabulários, os quais o clão como
se fôra português." O' "d" da palavra mandioca a\varece em ·c ertos dialetos tupí '(mançlióg em Montoya: ·
, Tesoro, Viena, 1876, p: 205 ~/. ; tr1a11dia'g a em tapirapé,
s'egundo a nossa pesquisa · "iír loco"), enqnaúto ·f alta,
l)Or exe)nplo, no "nheê11gatú'' ,de Stradelli (o. e., pp.
512-513). Em portug11ês1 e espa11hol ficou inan'd'ioca.
ao passo que os ale1nães escrevem Maniol\: e os france•
ses, .manzoc.
A rega da sept1ltura, mericiona-da no texto de Couto de Magalhães, len1bra a forma boróro do costume
da chamada ''sepultura secundária", difundido nas
Guianas como no Brasil Central> segundo o qual o mor•
to fica enterrado até a ,p uttefação, sendo a ossada, en'
tão, exurnada e guardada n11m cêsto ou numa urna (cf.
Baldus e Willems: Dicion~rio de Etnologia e Soc!olo- . ~ _ , ~
gia, p. 204-). Entre os Bo '>ro, o cadaver é "te~pora- " · · . ~ L~
riamente sep11ltado à flor. da .terra.. T:o dos os dias irão · -; .· ~
os parentes ao pôr dÓ sol r~gar a ·s epultura com' :ibu1\: · .: 1" "·}~ .
' dante água, afitn de apressar a putrefação e o espolpa" , 1: ', ·1
'mento dos ossos." (Colbacchini e Albisetti: . o.e., p. 155),.· · ·'-\li
Referindo-se à lenda pareci da 1na11dioca, observá
Max Schmidt (Los Pares-s~s, Revista de la Sociedad C1entífica del Paraguay, tom-o VI, n. 0 1, Asunció11 1943,
nota 300), não serem Cocotero o pai e Zatia1nare a sua
:mulher, co1110 indica o texto de Rondon, mas, pelo contrário, Cocotcro é o i1ome da n1ãe, e Zatiamare é o do
pai, pois a111bos são i11encio11a<los ta nt as ' ez·es nos textos
elas lendas parecí c1ue não p ode l1aver dítvida a respeito.
O fato de Atiolô, a moça enterrada, n ã o se dar bem
i10 cerrado 11cm no ca1npo, e só virar man<ljoca depois
ele ser 111udada para a .n1ata, torna-se co1r1preensível
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considerando que os índios c11ltivam esta planta, geraln1ente no solo rico e1n hl11no das selvas.

*

(

• •

15. - iVf';ara. - Lenda recolhjda e pt1b}icada por
'felêmaco Bo1"ba (Actt1alidade Indigena, Coritiba 1908,
p. 23) .. Alé1n deste autor, trata111 cln etnografia dos
Caingari'g da part~ ocide.n tal . do Estado do' P'araná, 'H. ·
Baldus (E11·s1aios 'aa Etnologia Brasi.leira) e1 Loureiro··
Fernan~es (0s C?ingangu·es de Palmas, AtquivQs do
Mt1seu Paranaense, I, Curitiba 1941). Uma bibliogra.fia a respeito foi publicada por Francisco S. G. Scl1aden (Boletin1 I~ibliogràfico, II, S. Pai1lo 1944).
Os Caingan.g paranaenses pertencem à família linguística ho1nônima.

.,

'

*

* *
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16. - Quando os "índios Caxinauá tinliam virado
porcos. - Esta versão livre d·e H. Ba1ldl1s J;>asea-se na
tradução literal d e J. Capistrano de Abreu (o. e., · PP.
187-190). Os Caxínauá em qt1estão são do riq Ibua,çú,
af]uente dt> Murú (Prefeitura de Tarau~~á) e pe:rten.ç'em à família fi~guística Panó. t .,
.
,,
Seg11nllo 0 '1· ''vocàl)'ulári o caxjn a{uá-bra sile.irou, <ffe, .
Capistrano de Abret1 (ibideJn, p. 600), "J)an:ia'' é "espe\;
cie de fruta silvestre".
t
A sen1elha11ça do ronco de l1omcm con1 o gr11nhido .
do porco foi, aparentemente, a ponte pela qual a fantasia do primitivo narrador andou, ao in1aginar a transformação da gente e111 suíno.
.,
Tejuaçú (Tupinambis t egu ;xin). o i;i:smo qt~e ~e1t1,
tejú, tiú e lagarto,, é o maior dos lacert1l1oc; bras1le1r?s.
''Atinge quase dois m~tros d·e comprimento, inclusive
a cauda, a qual corresponde a 213 do comprimento t~
tal. A carne, be1n preparada, parece com a ela galinha." ('R. von Ihering ~ o.e., p. 784).
1
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17. - O m enino que virou cambaxirra. - Versão
livre d·e H. ,Baldus, baseada na tradução literal de Capistra110 de Abreu (o. c., pp. 205-208).
Acêrca do passarinho en1 questão. observa R . vor1
Ihering (o. e., p. 281) : "Corruíra ou cambaxirra ou,
na A1nazônia, cutipt1ruí e carriça (de origem portugl1esa, devido à sem~lhança do pássaro europeu corresponclente). Veja-s e "garrincha" e1n Sergipe ou "garriço''
na Bal1ia. Na Argentina: "larato11a" ou "tacu'a rita",
P,assari'nl10 da família Troglodytideos, co111 vários géneros e espécies ... ; poré1n o n1ais conl1ecido, mais frequente e também mais nosso amigo é Troglodytes
1nusculus, todo êle pardo-fe1Tugíneo, inais claro en1
baixo e com asas- e ca~uda atravessadas por linhas escuras, um pouco onduladas.. Mt1ito graci'oso e irreqt1i>eto, êste nosso amiguinbo vive a saltitar pelos muros ou, então, da cumieira de qualquer ponto mais )elevado, faz ouvir sua melodia chistosa e alegre, interrompida, não raro, por uma conversa e1n tom gutural: krétkrét-krét. Seu ninho fá-lo quasi sempre escondido entre as telhas ou em algum outro abrigo seguro".
1

'

*

* •

18. - .labota,, anta e 'onca. - Versão livre de H:
Baldus, baseada i1a ttadt1ção literal d e Capistra110 de
Abreu (o .c., pp. 249-25~).
~
Nas liendas do jaboti, m11ito divt1lgadas entre índios
e .caboclos amazonenses e publicadas pelo general Couto de Magalhães (o. e.), êste quelônio (Testudo tabulaia, Spix) é representado como "gente boa" que se vinga da anta por esta tê-la enterrada no barro, pisando-a
propositalmente. Para realizar esta vingança, o "jabotí pulou com valentia sôbre os escrotos .d a anta", não
largando-os a-pesar-da súplica desta. "No fi1n de dois
dias, a anta morreu." Quando, então, o jabotí gritou
chamando os seusf .p arentes para comerem a sua caça
grande, isto é, a anta morta, veiu a onça e disse: " - Tu
queres que 'eU parta a anta para você '! - o jabotí disse:
~ Et1 quero; tu separas u1na banda })ara ti, outra para
i

.
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1ni1n. - A onça disse: - Então vai tirar lenha., - Enquar1lo o jabotí foi, à onça carregou a caça dêle ce fugiu.
Quando o jabotí chegou, encontrou apenas fezes; ralhou com ,a onça e dissie: - Deixa estar 1 Algum dia
'ell me encontrarei oontigol'' E êste dia chegou. O
macaco malicioso tinha posto o jabotí em cima de uma
árvore de onde 11ão pôcle descer. Veiu a onça, cora
fo111e, manda11do-lhe q11e d•e scesse. O jabotí, co111preendendo qt1e, se rect1sasse, a onça subiria e o agarraria,
pedit~ ao felino que o aparasse com a boca, mas en1 vez
de saltar-lhe nela, êle lh'e pulou no focinho e assim
inatou a féra (ibiden1, pp 235-238 e 241)4
O traço grotesco na lenda caxinauá consiste na relação sexual do grande mamífero com o pequeno rép·
til. A anta mede até dois metros de comprimento, pesando quase duzentos quilos, ao passo que o jabotí atinge e111 geral 30 a 40 cms. de compri1nento.
Acêrca da designação "cunhado" com que a onça
fala da anta, deve1nos considerar qtte existe relação estreita entre ambos os animais com tal que essa é um
<los principaisi alimenlds daquela.

1
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19. - O jabotí e a mucura. - I .. en<la .p t1blicada na
Língua-geral do A1nazonas e em portugt1ês pelo padre,
Constantino Tastevin (Revista do Muset1 Paulist,a, XV,
São Paulo 1927, segunda parte, ,p p. 407-409 e 412) e ligeiran1ente modificada por nós. Uma vai:lante bem
semelhante já tinha sido publicada nas chamadas "Lendas Tupis" do general Couto de Magalhães (o.e., .p p.
243-244 e "Curso de língua Tupí viva ou Nheengatú",
pp. 199-203). O título desta versão portuguesa é: "O
jabutí e a raposa". No Brasil, impropriamente usa-se o
nomie dêste carnívoro europeu para designar as várias
espécies ,menores do gênero Canis e o gambá (R,. von
Ihering: o. e., p. 676). No sul do país, gamhá é o mesmo que mucura na Amazônia, saruê, sarigué e sariguéia
1na Bahia., e ,timbú óu ca$:laco em P'ernambuco e Ceará,
1
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a saber, o nomie comum das quatro espécies de marsupjais do gênero Didelphis (cf. iliide111, pp. 348-3!19).
Acêrca do presente conto observa Couto de Magalhães (o.e., p. 243): "O· ensino contido 11esta lenda é
o mes1no da f ábt1la grega "A raposa e o corvo". . . A
s-egunda parte da lenda é chocante para os ·nossos· hábitos: os que jâ leram as .comédias de Aristófanes verão que o .indígena ficou .ínt1ito aqtíém do poeta grego
em matér.ia de liberd,ade de ce11a".

*·

*

Tradt1ção die Egon ,
,. Schaden, baseada em Koch-Grünberg ("lndianermãrchen aus Südamerika", pp. 222-225), que indica como
fontes: Karl von den Steinen: Die Bakairí-Sprache,
Leipzig 1892, p. 235, e idem: "Unter den Naturvõlk'ern
Zentral-Brasiliens", pp. 383-386.
~ste célebre explorador· do Xingú que :recoll1eu a
lenda da boca de um índio da trib11 caraib dos' Bacairí,
habitantes da parte superior da bacia do mesmo rio,
chama a ~tenção para o f.ato die figur ar riela a on.Ça co:mo bol)a ~ .o t~mandu~~pa~)deir.a (J.l!ytr:necophagQ. .juba~ .
·ta) 'como i11tel1gente (1b1deni p, 383). Em Matto (irosso
()Uvimos, freq11~ntemente, referências a lutas enf.re am . ,
bos os animais, nas quais o felino matou o tamandt1á,
morrendo por sua vez no abraço dado por êste., R. von
Ihering escreve acêrca do T~manduá-ba-i:id·eira : 1" As dimensões do corpo são as1 seguintes: a cabeça mede 26
cms.; o pescoço 1e o corpo 94 e a cauda quasi ot1tro tanto ... " (o. e., p. 756), observando no tocante ao tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) : " ... é uma mi, 11iatura da espécie grande, porém desprovido de "bandeira". . . O comprimento do corpo é de 60 cms. além
de 35 cms. de cauda." (ib~dem p. 758).
O têrmo alemão "Beissameisen" (formigas mordedoras) émpregado po:r K. vo11 den Steinen refere-se, provavel1nente, à tocandira. (Paraponera clavata Fabr.)
eiue,. no dizer dé ;R· vou Ihe:ri.ng (o. e., p, 796), "é muito

20. -

Onça e tamanduá. -

agress,iva e é enco11trada ta111bén1 não raro sôbre árvor es. Habita somente a Amazônia e o Brasil Cientral.~'
Agutí, o nlesmo que c11tia, é u111 roedor da fa111ília

Caviídeos, Dasyproctai agu.li L.) .
Nos campos e cerrados do Brasil Central, o buritizal, con1 o seu solo geralme11te pantanoso, desiempenha
Jlapel de oasis.
O jatobá tern tronco tão alto e liso q~1e a onça não
t)ode n ele trepar. De sua casca, os í11dios xi.Qguanos
f abrtcam canoa.
,. ' '
~
Segundo R. von Ihering (o. c., J)· ,459), o têr1110
lambari ot1, no Nordeste, piapa, " abra11ge
todos os pe:.
/
c1uenos i>eixes de esca1na d'ágt1a doce, da f a1n. Cbaracideos, st1b-fa,n1. Tetragonopter izieos, ca racterizados
p•e los dentes incisivos~rrill1ados ."

,
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* *
21. - Onca
.. e chuva. - Koch-Grünberg publicou o
texto tattlipáng desta lenda no segundo tomo de Vom
Roroi1na zum Orinoco, pp. 193-196, e sua versão aleinã
no n1esnJ.o vol11me, pp. 130-131, reprod11zindo-a nos "Indianern1ã.r chen aus Südamerika", pp. 137-138. Obsierva a r esp eito (ibide1n, p. 1322) : "A lenda ·tem uma moralidade 'qt1e consi&te e1n .m ostrar a predon1inâncla dos '
~lementos: A ~)nça qtre: na ·m aior parte· dos contos, é
boba e cheia de fanfa,rrice, vem a ser superada pela
chuva que figura como anímal de fala hu1na11a sem ser
exp ressa1nente d esiignada como homem".
A i1osso ver, a função daqueles contos que ridicularizam a onça, é dar coragem ao índio em frente dum
adversário tão res1)eitável. Assi1n, a afirmativa: "Não
te1nos medo da onça" - significa: Não que:r'emos ter
medo dela.
A prese11te tradução de H. Baldus bas'eia-se 11a versão alemã da lenda narrada a Koch-Grünberg por um
home111 da tribu caraib dos: Taulipáng.
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MARK TWAIN
Tradução de

]OS.S GERALDO VIEIRA
Capa de Dorca
UM IANQUE NA CôRTE DO .REI AR~
TUR é considerado uma das obras primas de
Mark Twain. Neste livro famoso, que , já foi
muitas vezes adaptado ao teatro e ao cinema,
o grande humorista americano conta~nos uma
história extraordinária a de um ingênuo
rapaz de C?n11ecticut que certo dia leva uma
panca<l::i na cabeça e vai acordar em pleno século VI, na legendária côrte do não menos legendário R ei Artur. As aventuras do jovem
ianque entre os cavaleiros da T avola Re~
danda. a sua surpresa diante dos estranhos
costumes daquela gente inquieta e rixenta, são
de um humour irresistível. Mark T\vain con~
segue tirar todos os efeitos cômicos e satiri~
e-os dP~ta formldávPl história e não ha leitor,
nor mriis frio e disncS n~irn 011E> c;eia. 011E> n~o
ria com o maior encanto da primeira á ultima
Seja qual fôr o angulo sob
página do livro.
o qual o encaremos - como livro humorístico
ou como um apaixonado apêlo á justiça social
_. UM IANQUE NA CôRTE DO REI
ARTUR permanecerá sempre na lembrança dos
leitores como um dos maiores livros do genial
Mark Twain.
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