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Algumas narrativas dos Tremembé no Ceará:
A Tradição Oral nas Escolas

Betty Mindlin

Introdução
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Duas pessoas, com seu entusiasmo pelos índio~,-por sua arte e
por seu imaginário, levaram-me a conhecer os Tremembé. Luiz Sávio
de Almeida, em 1996, convidou-me para uma reunião de etno-história
do Nordeste em Penedo (Almeida 99) em Alagoas, embora minha
área fundamental de atuação e pesquisa seja a Amazônia, depois de
uma experiência inicial em São Paulo. Nessa reunião, Maria Amélia
Leite, da Associação Missão Tremembé, atiçou minha curiosidade,
mostrando os belos desenhos dos Tremembé e contagiando a todos
com seu empenho na luta pelas terras e direitos dos povos do
Nordeste.
Assim, no ano seguinte, lá estava eu, com o propósito de
contribuir para um projeto de educação que Maria Amélia através de
sua entidade estava começando, entre os Tremembé. Levei todo o
material elaborado pelo IAMA para o programa de formação de
professores indígenas de Rondônia. Conversamos sobre a nossa
proposta, a escola diferenciada para formar professores indígenas e
valorizar sua cultura, seu curriculum, a bibliografia que pode ser
utilizada, os resultados obtidos em cinco anos, os dilemas e
dificuldades.
Para uma antropóloga cuja experiência mais marcante se deu
com índios da Amazônia de contato recente, é fascinante ver um povo
que luta por suas terras, desde o colonialismo, não há cinco, dez, vinte
ou cinqüenta/ como os povos de Rondônia que conheci de perto, mas
<•> Betty Mindlin é doutora em antropologia pela PUC-SP, pesquisadora e
fundadora do IAMA' - Instituto deAntropologia e Meio Ambiente
e ex,
professora visitante do Instituto de Estudos Avançados - USP. E autora de
quatro livros de mitos indígenas em co-autoria com os narradores
indígenas, como Moqueca de maridos, Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos,
1997 e Terra grávida, Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1999.
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há cinco séculos. Espantosamente, enquanto em Rondônia a
população indígena é calculada em aproximadamente ·cinco mil
índios, os Tremembé, entre os índios cearenses, são estimados,
segundo vários censos, em 2.250 pessoas (Gomes 92 ) ou mais de
4.000 (segundo o fotógrafo Marcos Guilherme). As terras
reivindicadas pelos Tremembé hoje compreendem uma área de 4.900
hectares, uma ínfima parcela do território que já foi seu e do qual
foram expulsos.
O que se esconde de resistência e sofrimento para manter esses
limites exíguos é incalculável. Os Tremembé foram aldeados em
missão no início do século XVIII, na foz do rio Aracati-Mirim, por
padres seculares. O Pe. José Borges de Novais, da ordem de São Pedro,
fundou a Irmandade de N.S. de Conceição de Almofala. O aldeamento
foi reconhecido oficialmente na primeira metade do século XIX e foram
regulamentadas concessões de terras aos índios de Almofala, a '"terra da
Santa". A Igreja de Almofala ficou para os índios como a grande prova
de seu direito à terra; foi soterrada pelas dunas no final do século,
posssivelmente com parte do aldeamento, e quarenta anos depois foi
recuperada. Por essa época, as invasões no território tradicional dos
Tremembé, em Almofala, se intensificaram. No início dos anos 80, os
Tremembé conseguiram uma pequena área de pouco mais de 400 ha. na
região de Varjota, como usucapião, com apoio da CPT. Foi pouco
depois que se tomou claro para os Tremembé - e devem muito dessa
descoberta a Maria Amélia - que tinham direito às suas terras enquanto
índios, segundo o direito internacional e nacional indígena, e não
apenas como usucapião, portanto a uma área bem maior, caracterizada
no mínimo pela "Terra da Santa".
No caso dos Tremembé, há provas cabais históricas de seu
direito às terras em que ainda hoje habitam e existe uma ampla
documentação sobre sua história, os massacres e cercos repetidos que
sofreram, o doloroso processo em que foram expulsos de onde viviam e
espremidos em um território pequeno cuja demarcação ainda não
conseguiram completar. Como falam apenas o português, já que foram
privados das condições indispensáveis para manter a língua, e são
semelhantes em muitos aspectos ao resto dos brasileiro, têm muitas
vezes contestada, diante dos que são contrários a seus interesses, sua
condição indígena. Comprovar sua identidade, sua especificidade
cultural e social, na região e no país, toma-se tarefa crucial. Vivem hoje
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um processo interessantíssimo de mobilização enquanto comunidade,
divulgando e reafirmando direÍtos coletivos indígenas.
Uma condição gratificante do meu trabalho é que eu tenha
podido debater essas complexas questões, juntamente com os índios e
alguns defensores seus, em debates públicos, em jornais, na
Assembléia Legislativa e. na Câmara Municipal, enfrentando
simultaneamente os invasores das terra indígenas, empresas ou
prefeitos locais que se opõem aos índios. Reafirmamos que ser índio
não depende do conteúdo específico da cultura (como falar ou não a
língua) mas sim do auto-reconhecimento pela comunidade, aliado ao
reconhecimento no pais, baseado na sua história. Pude conversar com
os Tremembé, em numerosas reuniões em várias aldeias, sobre minha
experiência de trabalho, ·os avanços e derrotas na demarcação de
terras e projetos de apoio a 80 povos de Rondônia, Mato Grosso e sul
do Amazonas, o registro da cultura, o papel do antropólogo. Saber o
que é ser índio, como se constitui sua comunidade, quais as
características dos Tremembé em distinção às dos outros cearenses,
como se auto-definem e qual a sua cultura tomam-se questões
políticas cruciais, ainda mais delicadas e intrigantes que no caso dos
índios com contato recente.
Felizmente, os Tremembé têm muita sorte com pesquisadores
que fizeram1entre eles estudos em profundidade. São fundamentais os
estudos, 9 laudo antropológico e a tese de mestrado de Carlos
Guilherme do Valle, e a tese de mestrado de Marcos Luciano
Messeder - tanto para comprovar o direito indígena às terras,
elucidando sua história, como para analisar quem são e seu
pensamento, e para pôr fim ao conceito colonizador de inexistência de
índios no Ceará.
Carlos Guilherme, com propriedade, num artigo recente
(Valle 99), mostra como é novo e fascinante "o processo social de
definição de uma unidade social" que é a luta dos Tremembé na
afirmação da etnicidade. Um processo bem diferente da luta de índios
menos dispersos ou menos parecidos com o restante da população
brasileira.
Outras contribuições importantes são a tese de mestrado sobre
o ritual torém de Oliveira Júnior, as belas fotos de Marcos Guilherme,
que acaba de receber uma bolsa da VITAE para finalizar seu trabalho.
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Maria Sylvia Porto Alegre tem orientado muitas pesquisas e escrito
muitos artigos sobre índios do Ceará.
São muito úteis estudos sobre outros povos do Ceará, como o
de Henyo Trindade sobre os Tapeba. Há estudos anteriores históricos
muito bons, muitos dos quais menciono na bibliografia.
Assim, minha presença entre os Tremembé, ainda
insuficiente, compreendendo a região de Varjota, Tapera e Almofala,
mas não a do Capim-Açu (que hoje se denominam Tremembé do
Córrego do João Pereira), significa antes uma troca de experiências,
buscando ampliar o apoio à sua luta, que uma pesquisa em
profundidade como as mencionadas acima.
Fascinada como sou pelas narrativas, pelas benzedeiras, pelas
histórias de vida, procurei registrá-las, para que possam ser usadas na
escola indígena Tremembé ou nas escolas brasileiras e indígenas em
geral, estimulando uma documentação mais continuada pelos próprios
índios.
A riqueza da oralidade dos Tremembé é surpreendente. Seu
português é tão especial, tão saboroso, que não consegui ainda
transmitir ao escrever a versão que desejaria; escapam-me expressões
e significados, que devo ainda investigar. Emocionei-me com
histórias de vida dramáticas, exemplares da injustiça e violação de
direitos humanos infelizmente tão freqüentes no Brasil, mas também
da coragem e grandeza dos que resistem. Muitas dessas histórias
foram também registradas por vários pesquisadores, e mereceriam
divulgação na forma de pequenos livros, entrevistas em rádio, TV,
vídeos, etc - como a do valente Estêvao Henrique, Neném, Cjcera,
Luís Caboclo. Chico Nezinho, Elita, Diana, João Venâncio e muitos
outros, sempre grandes prosadores. Há um universo maravilhoso
sincrético a ser penetrado no campo da religião, com pajés,
curandeiros, magos.
Apenas uma pequena amostra do que ouvi é apresentada
abaixo, e deveria ainda ser retrabalhada em conjunto com os
narradores. Trata-se de um material preliminar. Alguns conteúdos têm
traços inegavelmente característicos dos Tremembé antigos. São
também sincréticos, com influência dos contos populares brasileiros
de origem européia, conhecidos provavelmente também por
populações do resto do Nordeste. Essa semelhança não é de espantar:
se há quinhentos anos os Tremembé vem sendo expulsos de suas
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aldeias e forçados a conviver com portugueses e brasileiros,
aprenderam suas tradições e foram privados de muitas das suas mais
antigas, no genocídio cultural de vários séculos. Há. no entanto,
substâncias e formas muito específicas dos Tremembé. O que é muito
especial é a forma oral de transmitir e conservar essas narrativas,
passadas de geração em geração e. circulando em toda a comunidade '
processo que vem desaparecendo no Brasil atual. A
medida que as
narrativas de muitos povos do nordeste forem sendo registradas, será
possível analisar semelhanças, diferenças. influências. O interesse de
todos pelo que contam os narradores, a memorização das histórias por
muita gente, chamam a atenção.
A tradição oral é uma característica básica da condição
indígena - embora agora seja também concomitante com a escrita,
introduzida em muitos povos, informalmente pela convivência com a
sociedade letrada, ou pelo sistema de ensino. Essa tradição é
riquíssima entre os Tremembé . Afirma-se, em especial, no relato
minucioso de sua história. de seus direitos à terra, do reconhecimento
oficial do território indígena desde o século XVII ou XIX. A seleção
abaixo contém, não essa vertente, mas a que é mais ligada ao
fantástico e deixa entrever as preciosas qualidades de escritores orais
que são os Tremembé. mestres da expressão que encantariam
Guimarães Rosa, principalmente os que não tiveram a oportunidade
de aprender a ler e freqüentar escolas.
AS NARRATIVAS

O GUAJARA, O GUAXINIM
Narradora: Neném, Maria dos Anjos Reinaldo Siqueira
Lugar: Panã
Eu conto do bicho do mangue e ela do bicho do mato.
O bicho do mangue é o guaxinim, é o guajara.
O guajara é como uma
pessoa, só que é pequenininho. A
,
cabeça é meio encarnada. E encantado. Quando os pescadores do
mangue vão pescar, levam fumo, botam no oco de um pau. Quando
vêm de volta, reparam, o fumo não está mais, já foi levado e mascado.
No dia em que levam fumo, vão pescar. pegam muito caranguejo,
muito s1r1, toda qualidade de coisas pegam. Também gostam de
açoitar os cachorros dentro do mangue. Açoitam, os cachorros
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apanham, apanham que só falta se acabar e não tem quem veja, nem
os cachorros reagem, nem vêem. E' o guajara que açoita.
O guaxinim é um bicho que tem no mangue. Uma vez eu fui
para o mangue pegar caranguejo. Dei com uma ninhada de guaxinim
novo dentro do oco de um pau! E eu reparava, mas meu Deus, o que é
isso aqui? Tão besta eu era, menina assim já grande, pensei, isso é
uma ninhada de cachorro novo. Depois reparei, estava guaxinim
velho junto com guaxinim novo. Falei, isso aqui é guaxinim, não é
cachorro não.
Outra vez o compadre José Domingos, meu irmão, foi mais os
meninos para o mangue, arrancar caranguejo. Andava dentro do
mangue arrancando caranguejo e quando deu para aparecer um
meninozinho, bem pequeno, da cabeça encamadinha. Reparava um
caboclinho vermelho, cabelo vermelho da cor de fogo, e pensou, mas
não é gente, que homem é esse? Quando sàiu de dentro do mangue,
contou a um outro, disseram que era o guajara. Guajara é que é o
dono do mangue.
Guajara é o pai do mangue. E o caipora é da mata. !'
OCAIPORA
Narradora: Aldinora
Lugar: Panã
A gente adoece por causa do caipora. Porque eu lembro do
Chico de Barros, que morava ali, tinha uns trabalhos lá para o
Cachimbo, para onde era a mata, perto da lagoa do Gengibre. Diz que
vinha para cá altas noites, noites de lua. Agora não sei onde era, mas
eu era acostumada a andar lá e sabia. Vinha, e vinham dois meninos.
O Chico diz que bateu no coração e disse: "Valha-me Deus, é o
Caipora!". Ele saiu de dentro do mato e caminhou, caminhou para
pegar esses meninos porque antes de chegar na lagoa.... eram o
caipora! Mas ele adoeceu. Adoeceu que quase morre, deu uma
diarréia, uma febre! E aí ele só se queixa desses meninos que viu.
A gente vendo o Caipora adoece um pouco. Ele dá pisa em
cachorro também. O Caipora parece uma criança, parece uma pessoa.
para as pessoas, sai do
Vive de trás do mato; quando quer mostrar-se
,
mato. Parece um meninozinho pequeno. E uma visagem do mato.
OMAMBIRA
Narradora: Maria Socorro
Lugar: Panã
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Um dia meu marido saiu de casa, e me pediu:
- Mulher, me dá um pouquinho de fumo para eu levar e quando
chegar no mato botar na cabeça de um toco! Que é pro mode aparecer
muita caça para eu matar!
Quando 9hegou no toco botou o fumo na cabeça do toco e
ganhou o mato, foi caçar com a trona, com a espingarda. Viu um jacu,
parece que era o caipora que estava mostrando para ele. Chegou em
casa trazendo cinco jacus e um nambu:
-

Mulher, pois eu fui afortunado e toda vez que eu for tu vais junto.

Eu fui com ele um dia. Quando cheguei num galho de pau,
tinha um bichinho deitadinho, com pezinhos pendurados e com a
barriguinha em cima do pau, parecia uma meninozinho. Eu disse:
- . Manuel, está um cassaco, - pensei que era um cassaco, mas parecia
um menino e tinha as mãozinhas e os pezinhos.
- Não é não, é mambira, vou atirar nele - disse ele
- · Não atira não, que é um meninozínho! - parecia com um 1neninozinho.
Quando atirou, o bichinho caiu, ficou com as mãozinhas e os
pezinhos postos.
-

Manuel tu matou o anjinho! .
Isso é mambira!

Ele gostava de se juntar aos caçadores e ir caçar no mato.
Sempre matava nambu, cutia. Chegou em casa dizendo:
•

..

- Na outra eu fui afortunado, nessa eu matei um mambira, e uma
cutia .
Um dia ele foi lavar a espingarda e veio aquele espoco, foi
um tiro que deu na boca dele .
Ficou ajoelhado só olhando para mim. Machucou e agravou.
Ficou ali por morto. Dava assim com a mão, para eu ir lá onde ele
estava. Só fez pegar na minha mão e fui com ele para a casa do pai
dele. A mãe dele estava purgada com aguardente. Os irmãos pediram
para ele não alarmar, para a mãe não se assustar. Levaram para um
homem chamado João Carlos, uma mulher fez curativo na boca dele.
Nesse tempo ele quase morre! Passou um mês sem poder trabalhar,
mas ficou bom. Não pode ser por causa do mambira, porque mambira
é uma caça .... Mambira é uma caça do mato ... dizem que já foi padre.
Parece com um meninozinho.
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Cassaco é quase o mesmo. Ele tem assim um rabão e fede.
Gosta muito de pegar é um pinto para comer. Sobe nos coqueiros e
desce, desce.
A LAGOA ENCANTADA DE SANTANA
Narradora: Neném
A lagoa de Santana é uma lagoa encantada. Foi desencantada
por um cavalo. O cavalo todo dia saía, todo dia saía e ia comer nessa
lagoa. o dono não sabia para onde ele ia. Um dia o dono saiu no seu
rastro, lá estava ele na lagoa comendo. Essa lagoa é tão rica, mas tão
bonita, era um encante, e pássaro, e peixe. Desencantou desse jeito,
por esse cavalo, que todo dia esse cavalo ia comer lá, prestou atenção
e desencantou a lagoa. Foi ... eu acho que ainda foi gente minha, do
meu povo. A lagoa de Santana fica perto ··da Passagem Rasa, assim
para o lado do sertão. Desencantou essa lagoa.
Quando a lagoa está encantada ninguém vê, não sabe. Só
quem pode participar dela mesmo é algum animal, porque, animal é
bicho encantado também. Tudo o que ele desencantou, deu para levar
para o povo, deu para levar os índios, deram para .pescar' e participar
dela .... Hoje em dia, já é quase cidade a lagoa de Santana, tem muita
casa.
Na Lagoa Verde ,aqui perto tem um encante. Na Camboa
também tem um encante. E pessoa que aparece no encante, são umas
cobras. Mas lagoa que tem mãe d'água tem encante, a lagoa não seca
e a lagoa da Camboa seca.
Na Lagoa da Camboa já viram mãe d'água de noite tomando
banho nas águas. E diz que chegaram lá ela estava se ensaboando .. ..
OSOL
Narrador: Luís Caboclo
Lugar: Varjota
-

Meu povo, vamos embora, buscar o sol!
O dia estava amanhecendo, quatro horas da manhã.

-

Vá buscar o sol

Agarrava cuia, saca, para buscar o sol. Patos, pemambuquinhos,
o sol saía, começava a clarear, voltava para trás. Todo o dia tinha que ir
buscar o sol. ..

,
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Todo o povo, os índios. iam buscar o sol. Quando o sol saía,
eles voltavam. Eles acreditavam que se eles não fossem buscar o sol,
o sol não vinha - embora viesse. Eles pensavam, o sol só vinha se
fossem buscar.
A lua - não é como o sol, só aparece de noite. Nas noites de
lua era a brincadeira do torém. Papai falava muito nessas histórias,
mas se atrapalhava para contar.
Papai contava que quando os europeus encostaram no Brasil,
no mar, na costa, morreram muitos índios, a maioria. Uns se
acostumaram, outros resistiram, outros morreram. Os europeus
tiraram todos os costumes, botaram para trabalhar do jeito deles. Os
mais de dentro, mais longe, ainda resistiram.
O tempo de buscar esse sol, era um costume de todo o dia ir.
Alguns se enfezavam, morriam. os mais~novos. Chega outro costume,
cuidar de outra coisa, ser mandado.
Para buscar o sol: cachimbo, cuia de cabaça~ cantavam para
buscar o sol.
Tempos da inocência - (diz Cícera). Tempos da sabedoria (diz Marciano).
,
A BRUXA 1
Narradora: Cícera
Lugar: Varjota
Tem mulher que vira bruxa. Deixa a cabeça num canto, lá
onde vai virar bicho. A cabeça parada, deitadinha, sai só o corpo pelo
mundo, soltinho. Vai pelo mundo, sem cabeça.
Assim contam, que é bruxa sem.cabeça, o corpo voando bem
danadinho por matos e caminhos afora, a cabeça descansando. Não
acredito. Contam que desprega a cabeça, deixa parada, fixa no mesmo
lugar. Tira a cabeça, depois coloca de novo? É possível, a mulher
fazer a cabeça grudar-se e desgrudar-se da dona, do pescoço que é
seu?
Vai guinchando, comendo o que passar, correndo sete
províncias. Come tudo o que encontrar, tem uma fome muito grande.
Criança talvez não. Só se for muito pequena ...De madrugada, antes de

Essa história foi publicada no final do meu artigo "Uma bruxa nordestina:
um tesouro Tremembé", Itinerários 13, Araraquara, UNESP, 1998
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amanhecer, ainda no escuro, volta para onde virou, para a mesma
cabeça, vira mulher perfeita. Ninguém percebe, faz o vôo na dormida,
na sua casa todos dormem, enquanto a bruxa vai para sua penitência,
corre sete províncias. Quando vem de volta, pega o mesmo resto que
deixou, as peças de roupa, a cabeça, vai se trocar, cola-se na cabeça,
veste-se, vai dormir.
Porque ela vai pelas sete províncias, nua em pêlo, nua que
nem nasceu, voando com o bicho em cima, batendo todo o caco velho
no corpo. Bate o couro velho, lepo-lepo-lepo ... A roupa ficou do lado
da cabeça, o que usava, os enfeites. Vai se encontrar com
Satanás ... Voa é com o poder de Satanás, não anda com seu próprio
poder, a força não é dela mesma.
Quando se cansa, volta para trás, vai dormir, agarrar a cabeça
deitada. Ninguém vê que saiu e voltou. 'Mas começam a desconfiar
que aquela mulher é bruxa, porque parece que fica doente, amanhece
o dia triste, vomitando, engulhando, amarela, não quer comida, vai
definhando.
A mulher que é bruxa vai ficando fraca e amarela com seus
passeios. Só se cura quando é pegada, quando os outros desconfiam e
é apanhada.
O povo mais velho conta esta história da bruxa que corria,
ficava assombrando as pessoas nas estradas, nos caminhos, de noite,
fora de hora. Lá ficava, sem cabeça ...
Uns contavam para os outros da mulher que passava a noite
nas estradas, correndo, fazendo doidice, assombrando todo mundo.
Um rapaz deu com o lugar onde ela virava a bruxa, onde deixava a
cabeça e suas vestes, onde ficava a informação do que ela fazia.
Contou, ajuntou-se um grupo de homens, foram ver ...
Era verdade, viram a cabeça sem corpo, vivinha, o rosto da
mulher-bruxa, os olhos abertos, o cabelo bem bonito comprido. Nem
sei se saía sangue, se a cabeça falava.
Os homens foram lá para desencantar, naquele dia. Fincaram
uma faca bem rente à cabeça e esperaram, escondidos. A bruxa veio,
só o corpo sem roupa, era linda essa mulher ... Ela tentou encostar na
cabeça, mas não conseguia, a lâmina da faca impedia, não virava
mulher inteira outra vez, era o aço frio, o metal, a afugentavam. O
corpo voltou para trás, não conseguia fincar na cabeça. Ia tentando,
tentando ... Dava aquele guincho de bruxa, voltava na carreira.
Amanheceu, o sol saiu, e na luz do dia ela não podia vir.
Quando chegou perto de meio dia, eles contando as horas, foram tirar
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a faca . Ela se arriscou mais uma vez, pegou a cabeça do chão, foi para
casa dormir. Passara da hora, e assim ela se desencantou, não virou
mais, já era dia.
Meu pai é que contou essa história. Faziam assim, ajuntando
os homens, para desencantar aquela pessoa que estava ficando doente,
chorando, ficando velha, pessoa que não prestava nem para comer,
estava correndo na rua. Iam atrás de quem estava se encantando,
aquela fantasma na rua, iam esperar, um dia pegavam na mulher
virada, punham a faca entre a cabeça e o corpo, desencantavam. Não
virava mais aquele inseto mau.
Ainda existe bruxa que aparece, é uma visão da noite. Tem
bruxa, a gente sente passar guinchando.
Eu mesma, a minha pessoa, nunca no mundo vi nem o alarme
dela, o jeito dela passar, como já ouvi faz tempo o barulhão dos
cachorros, latindo para o lobisomem que virava, corria:..
Lobisomem corre todo o dia. Mas a bruxa tem os dias dela
correr. Só
de sexta-feira.
, corre
.
E história de trancoso, esta da bruxa.
AMÃED'ÁGUA
Narrador: Raimundo
Lugar: Panã
Um dia eu estava voltando da pescaria no pôr do sol quando
nós chegamos na lagoa.
-

Você bota a sua tábua para ali que eu boto a minha para cá.

Quando me virei, _vi uma mulher, uma mulher com um pano
amarrado na cabeça. Até pensei que era a Chica do Mané João, que
estava vindo no caminho, subindo. Num mudar de vista ela
desapareceu. Só podia ser uma mãe d'água. Estava toda vestida com
um pano amarrado na cabeça. Passou, subiu para a ponta da lagoa e
num mudar de vista desapareceu. Só podia ser a mãe d'água.
A COBRA
Narradora: Zeza
Lugar: Panã
Aparece que nem cobra grande. O Edmar, quando era menino,
foi pescar na lagoa e fizeram uma balsa de taboa. Saíram remando,
quando a balsa encostou, ficaram olhando e diz que a pedra tinha uma
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boca desse tamanho! A pedrona bem por acolá, a água azulzinha e as
piabinhas desse tamanho para lá e para cá. Disseram, você já viu uma
boca tão perfeita? E os meninos continuaram olhando, olhando e
saíram pescar. Quando voltaram um deles disse:
-

Edmar, vamos reparar se a gente acha de novo aquela pedra?

Rodaram essa lagoa todinha, todinha, todinha e não acharam.
Naquela lagoa tem uns canteiros. tão bem feitos, em cima dos
canteiros é aguapé, dos miúdos. São uns canteiros tão bem feitos que
a senhora pensa que é uma pessoa que levanta os canteiros.
A Batista me contou que um dia ela estava tirando taboa e
quando viu a jaçanã, caiu e não voava. Era uma catinga ... A Batista foi
bem em cima e tinha uma cobra. Disse:
- Dona Zeza, a cabeça dela parecia com a.de um cachorro, agora era
toda cheia de uns espinhos, assim uns espinhos de graviola. A cabeça
dela era rodeada em cima das taboas secas.
Ela saltou na balsa, veio se embora, gritou para as,. outras. O
Antônio foi olhar, caçou nessas lagoas todinhas, todinhas, todinhas e
não achou.
Diz que era um catinga adocicada, ruim. eram só as bichas
voando e ela engolindo. As jaçanãs voavam mas não se levantavam.
A MORDIDA DE COBRA
Narradora: Nené1n
A velha era dos de Barros, ia caçar. Atravessava o rio dos
Torrões, morava lá na Tapera. Ia caçar lá, levava um uruzão grande ...
Ia de madrugada. Quando o dia amanhecia já estava com o uru
prevenido. Achava camaleão, passarinho, todas as caças. Um dia
atravessou, caçou. quando amanheceu o dia, acabou de encher o uru
com ovo de passarinho, passarinho novo, toda caça que achava,
levava. Vinha de volta, foi atravessar o rio. Trazia uma cachorrinha,
Na beira do rio a cachorrinha farejou a ribanceira, foi farejando,
começou a latir, cavando um buraco, cavando um buraco. A
cachorrinha era mais caçadeira que ela. Sabia onde estavam as caças.
A velha botou o uru no chão, afastou a cabeça da cachorrinha do
buraco, atravancou a mão . dentro do buraco. Do fundo do buraco o
bicho atracou e a velha arrastou para fora. Era uma cascavel que não
tinhá tamanho. A velha catou no cós uma língua de faca, mediu um
palmo do pescoço da cabeça da cobra, mediu e cortou no pé da goela.

Algumas narrativas dos Tremembé no Ceará: a tradição oral nas escolas

419

Foi bem em cima do coração da cobra. tirou o coração da cobra vivo
batendo e engoliu. Foi embora e morreu de velha. Engoliu o coração
da cobra,. botou o uru de caça na cabeça e foi embora. A mão doía
onde a cobra tinha mordido, mas ela saiu. Foi embora e morreu de
velha.
A pessoa só é curada com o veneno da cobra. Uma vez lá em
casa, uma menina minha, o nome dela é Ana, mas o apelido é Buana,
que é o nome da avó dela, foi mordida de uma cobra coral. Chegou
chorando, a cobra tinha mordido. O povo dizia, "manda curar, manda
curar senão a menina vai morrer." Perto de mim tinha uma velha, a
velha Maria Azeite, que era mordida de cobra e tinha sido curada. Eu
levei na velha Maria Azeite, a velha falou '"vai que eu te curo já,
minha filha." Botou uma brejeira de fumo na boca, moeu para lá e
para cá, cuspiu aquela gororoba da cor de um café na boca e ela
engoliu. Até hoje ela não sente dor de cabeça nem nada.
A BRUXA
Narrador: Francisco Mulato
Lugar: Panã
Papai destilava cachaça para um homem. Estava voltando
mais uns amigos, diz que eram cinco. Perguntou "Vocês topam ir
esperar a bruxa?" Os outros toparam. Foram esperar numa quinta do
cajueiro. Ele marcou um localzinho para cada um. Ficou na posição
dele, deu a posição dos outros. "Quando o negócio passar é para
pegar, para saber quem é!" Ouviram o primeiro guincho, disse
"Negada, sai para o mundo, lá vem aí! O nosso quinhão vem aí!"
Contava muito para nós. -dizendo que ele não ouviu mais bulha de
ninguém. Ele já estava meio calibrado, já vinha do trabalho, ele
destilava. Vem outro guincho já muito próximo, a cachorrada latindo.
Olhou fora da quinta do cajueiro, a noite era escura mas limpa.
Avistou, lá vinha o vulto. Quando foi entrando na quinta do cajueiro,
ela deu outro guincho. a cachorrada partiu para a frente. Ele partiu
para dentro do cajueiral, esperando que aparecesse algum alvoroço,
nada. Quando foi passando aquilo por ele, não perdeu tempo. Partiu
em riba. Grudou-se no pescoço.
Tinha cabeça, esta tinha cabeça. Contava que estava vendo a
hora de ela vencer. O bicho tinha força. Até a criatura ver que não
dominava, ele então conseguiu falar, agarrado com o negócio, ia
tentando tirar para o limpo. De dentro do cajueiral, para fora. Ficou
alto, nos galhos do cajueiro, na posição para ela passar por debaixo
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dos cajueiros ... Ele foi tentando tirar para o limpo, o negócio lá foi
falando:
- Solte que ela quer ir se embora.
- Não solto, não, só depois que eu conhecer quem é você.
- Não, você não me conhece, não.
- De qualquer maneira eu lhe conheço, você tem que dizer seu
nome.
Era uma mulher ... Perguntou para a bruxa qual era o nome
dela.
- Eu vou embora.
- Para onde você vai?
- Vou para o mato, aqui para a banda do Urubu.
- Quem é você? - ela deu o nome dela lá. - Para onde você ia?
- Eu ia para o Marco - que é uma cidadezinha.
- O que você ia fazer lá?
- Eu saio daqui de oito em oito dias, vou para o Marco que eu gosto
de ...
Ela gostava de um padre. Ela saía, ia lá para o Marco, ia
namorar um padre.
Quando ele chegou em casa no outro dia, ficou bravo:
- Escapei de eu morrer porque eu sozinho para lutar com um
negócio daq11ele...
- Pegou mesmo?
- Peguei e ~stou sabendo quem é. Mas eu nunca mais no mundo falo
para vocês saírem comigo para uma coisa dessas.
A MÃE DA COBRA
Narrador: Francisco Mulato

O pessoal mais velho conta essas histórias da época das festas
da Almofala. Aconteceu o caso de uma garota, namorou e saiu
grávida. O tempo passou, na época da festa, era o tempo em que devia
descansar e ela apareceu fina, delgada, a criança não aparecia.
Na hora da missa, o bispo perguntou qual o pescador ali que
pescava de tarrafa. Um deles respondeu que sabia. O bispo mesmo
trouxe uma tarrafa:
-Você sabe pescar mesmo?
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Sei.

Do lado da igreja tinha uma lagoa chamada Lagoa do Cação,
com muito peixe.
- Se você sabe pescar, você dê três lances, dois são seus e o
derradeiro é meu. O que você pegar na tarrafa você traga, não se
espante - mandou o bispo.
O pescador sacudiu a tarrafa, deu dois lances. No terceiro
sentiu puxar a tarrafa. Quando suspendeu a tarrafa, veio uma cobra
preta que não tinha mais tamanho. Levou para o bispo, era bem
pertinho da igreja. O próprio bispo tirou a cobra da tarrafa e soltou.
Avisou o povo na igreja:
- Ninguém se levante, que a cobra não vai bulir com ninguém. Vai
procurar o dono dela.
A moça que ficara grávida estava lá. Tinha jogado a criança
dentro da lagoa. Olhou toda espantada querendo se levantar, mas o
bispo não deixou. Queria se esconder, disfarçar-se entre as outras. A
cobrinha subiu atrás nas pernas dela, ela querendo pular longe, mas o
bispo mandou:
- Não tem para onde correr, pode tratar de pôr o peito para fora e dar
de mamar para a bichinha que essa é sua filha .
Ela botou o seio para fora, a cobra começou a mamar e foi
limpando e encurtando. Transformou-se numa criança.
- Pois é, você botou a criança na água para não ter que criar, mas
você vai criar porque essa-.daí é sua filha.
NAMORO COM PADRE E NAMORO DE COMADRE COM
COMPADRE
Narradora: Zeza
Quando uma mulher namora um padre, ele desconjura dela
três vezes antes de celebrar a missa .. Também comadre com compadre
não podem namorar. Pois sim, o pecado é tão grande, dona Betty, que
quando se perde uma coisa lá em casa, eu digo, vai para cama da
comadre com o compadre. Dizendo isso, aparece o que se perdeu. Lá
em casa você perdendo uma coisa diz, "vai para a cama com a
comadre mais o compadre". Nem o cão quer a cama do compadre
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com a comadre. O cão não quer, é um negócio perigoso ... aparece o
que foi perdido ...
A BUSCA DO SOL
Narradora: Júlia
Local : Tapera
Os antepassados saíam de casa de madrugada e falavam,
vamos buscar o sol! Cada um pegava uma cuia e saía para buscar o
sol. Andava, andava, andava, andava até encontrar o sol. Quando
encontrava o sol, ficava com ele na cabeça, voltava para casa. A outra
é que eles de madrugada se deitavam no chão. Estiravam as pernas e
ficavam esperando o dia. Um batia na perna do outro: cadê o dia?
cadê o dia? Batendo na perna ... cadê minha perna? E o outro dizia:
cadê minha perna? E não achavam as pernas, esperando pelo dia ...
Não achavam as pernas, não sentiam. Umas pernas por cima
das outras, eles não sentiam as pernas.
Eu cresci em Fortaleza. Eu sai daqui na idade de seJe anos do
poder dos meus pais e me criei numa casa de família lá. E vim
embora já depois de velha. Com trinta e nove anos eu vbltei para cá.
Minha mãe já tinha morrido e meu pai também já era muito velho,
não conversava mais essas coisas. Mas a minha irmã sabe, a Nenê
sabe. Calixto é mais novo que eu. Ele foi criado no Acaraú. Ele
também saiu pequeno daqui e foi criado no Acaraú.
O NEGRO VELHO
Narrador: Marciano
Lugar: Varjota
Negro velho era no tempo dos escravos, da escravidão. Fugiu
do povo, ganharam o rastro dele. Pegaram no rastro, pegaran1 no
rastro, ganhou as brenhas. Anoiteceu, ele foi fazer um fogo com umas
pedras. Fez um fogo com as pedras no meio das brenhas da mata.
Ficou em pé reparando de um lado para outro ver se vinham os
procuradores. Não vinha ninguém, mas deixa que já tinha procurador
escondido vendo as arrumações de le. Ele di sse: eu sento, mas não
deito. Sentou-se na beira do fogo. E o sono pegou. E ele disse: eu
deito, mas não cochilo. Deitou-se, os olhos começaram a pregar. E ele
disse: eu cochilo, mas não durmo. Daí ferrou no sono, quando ferrou
no sono, pegaram. Pegaram o negro velho.
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O DESCOBRIMENTO DO FOGO
Narradora: Cícera
O fogo, eu ouvi eles falarem, do descobrimento do fogo antes
do povo do mundo chegar mesmo. Diz que o descobrimento do fogo,
parecem que faziam de pau. O fogo dava no pau, imburana de cheiro,
cortavam a imburana, tiravam aquela lapa da imburana, partiam,
esfregavam. Esfregava, esfregava, esfregava, esfregava, esfregava.
Quando estava quente, esquentava, esquentava, esquentava bem
quente. Tocavam um pau no outro e o fogo alevantava e pegava.
Ficavam aqueles pauzinhos, o fogo pegava, encostava e ficava a
labareda. O fogo dava no pau, na madeira. Cansei de ver eles
contarem isso.
Eles astuciaram também, de fazer a tal de mamona, que tem
aí. Tem pé de mamoneira em todo canto, que a gente chama
carrapato. Também astuciaram de fazer, pegar os caroços, pisar bem
pisadinho. Quando acabava. dava aquele óleo. Botavam dentro de
uma lasca de pau, tocavam fogo . Passava a noite acesa aquele azeite
pegando. Aquele azeite ficava pegando fogo.
De bosta de gado também, fazem fogo . Mas o mais engraçado
era esse mesmo, no pau e no azeite. Ficava como uma luz.
Começaram a plantar. fazer plantiozinho de algodão. Pegava o
algodão, faziam pavios, quando acabava lambuzava com óleo, do
azeite da mamona. Não existia fogo antes ...
O ASSOVIEIRO, O CHORO
Narradora: Cícera
Está com mais de ~ano, o que eu vou dizer; já há uns oito anos
que a gente morava na Córrego Preto, ainda? Não apareceu um choro
chorando por aqui? Esse choro buzinando no meio do mundo. Nós
morávamos no Córrego Preto nesse tempo.
Meu marido já tinha morrido, eu estava só mais os meus
meninos. Eu quase não dormia de noite com medo das almas, passava
quase toda a noite acordada. E quando foi uma noite, eu estava
acordada, escutei a zoada. Um choro. esse choro que chega a ouvir a
Nossa Senhora. Um choro tão penoso, mulher. Levantei a cabeça e
fiquei escutando. E esse choro era como que fosse sair da casa do
Chagas e eu digo, aquele choro é da Maria do Chagas, é o Chagas que
chegou bêbado e meteu o pau na Maria, pensei . Fiquei dormidinha
nessa rede pensando, meu Deus do céu, será que eu vou lá? Chamei
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meu filho, e perguntei, você escutou aquele choro para acolá?
Estamos escutando, respondeu. Meu filho, vamos embora que o
Chagas bêbado furou a Maria... E quem foi dessa rede que teve
coragem de levantar pro mode vir, eu não tive de jeito nenhum. Rezei,
rezei, insistindo, vamos embora ajudar ...
E eu fui com uma faca, uma faca e um pau. Levantamos e
viemos. Era por volta de meia-noite, era bem baixinho o choro, era
como se alguém chorasse na Concebida, viemos vindo e o choro foi
alteando, alteando, alteando. Quando nós viemos chegando na
Concebida, perto do choro, já foi raiando o dia.
Negada do céu, eu não morri nesse dia porque a gente não
morre de medo. De medo ninguém morre, tenho certeza. Eu fiquei
que eu não sentia a terra nos pés. Fiquei dormente, minha filha de
Deus, me deu um tremelique. E eu digo, tl_leu filho, esse choro não é
de gente não, meu filho, isso aí é a visão. Isso é uma visão da noite.
Tomamos e voltamos para trás. Ficou o choro chorando, se
despedindo mesmo que despedida de quem tinha morrido. Viemos
embora. Com pouco tempo os galos cantaram e o choro acalmou.
Quando nós nos mudamos para cá, raras vezes a gente ouve
alguém passar por aqui chorando. Mulher de Deus, é um choro tão
penoso, assim uma pessoa se despedindo, se acabando, parece que
está assim pegado. Eu até pensei que era alma de alguém que morreu,
alguém que pena, só pode ser.
Quando foi um dia deram para ver uma pessoa, uma mulher
buchuda, saindo dos coqueiros. Minha irmã, só podia ser a alma da
finada Madalena! Mandaram dizer a Antônio Pedro que a gente tinha
que ir lá rezar o terço. E quando foi um dia eu disse para Maria,
vamos embora, Maria, rezar esse terço, mulher. Pois vamos, comadre
Ciça. As velhas começaram a rezar Viam a mulher toda tardezinha.
Viam, quando iam ligar os motores, viam a mulher subindo,
amortalhada, com a mortalha cobrindo os pés, de manga comprida, a
mulher alta, delgada, mas buchuda. Ela estava mesmo grávida.
Morreu mesmo grávida porque ela já tinha tido menino, no JacuPoço. Quando as velhas começaram a rezar, essa pessoa que estava lá
desapareceu, não viram mais.
Nós rezamos o terço aquele dia e depois não rezamos mais.
Passou uns tempos e o choro não chorou mais. Um dia tomou de novo
a buzinar o choro. Os meninos foram pescar de madrugada, meianoite saíram para pescar de rede, quando a maré secava. Se
acordaram, quando viram o choro já estava chorando. Começava bem
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no córrego. Dissemos para os meninos, vocês não vão porque o choro,
vocês não sabem o que é, meninos? Mas eles. vamos pegar esse diabo
hoje... Levantaram e foram. Eles atrás e o choro na frente, até na
Passagem. Quando chegaram lá, acabou-se. Ninguém não sabe o que
, ,
.
e, e uma v1sao.

-

ABOTELHA
Narradora: Elita
Lugar: Tapera
Nesse tempo nós morávamos ali perto do morro. Desci, fui
aguar um canteiro, no córrego. Cheguei, vi um canteiro no sonho.
Sonhando, fui aguar o canteiro, terminei de aguar o canteiro, vim de
lá para cá, lembro que passava uma cerca para 1r para casa. Um
meninozinho do tamanho desse aqui disse assim: tu queres uma
botelha? Eu disse: quero. Ele disse : tu queres mesmo, tens coragem
de arrancar? Eu digo: tenho. Ele disse: pois vá lá debaixo daquele
cajueiro, lá você acha, que está vendo aquela vela? E eu disse: estou,
estava vendo, no sonho eu estava vendo. O menino disse: pois pode ir
bem ligeiro que tu chegas lá, tu sabes aonde é a botelha. amanhã tu
arrancas logo. Eu disse: está bom. Saí, passei a cerca, subi a cerca e
morri da cintura para baixo. Fiquei andando só com os braços.
estirada no chão, deitada no chão, andando com os braços, ele aqui de
lado comigo. O menino disse: corre, senão a vela se some, então tu
não sabes aonde é a botelha. E eu digo: mas eu estou vendo a vela.
O menino sabe, o menino comigo todo tempo. Eu digo eu
estou vendo a vela. fui chegando bem devagarinho porque não podia
andar, não era. O tempo todo só assim com as mãos. Me arrastando, a
parte de baixo do corpo morto, eu me arrastando, me arrastando, de
olho lá. Chegando bem pertinho, a vela estava bem pequenininha. Ele
disse: vai ligeiro. Eu fui ligeiro. Quando eu fui chegando a vela
desceu para baixo. Ele disse logo: quando tu chegares lá, que a vela
descer, que tu não vires a vela, tu podes olhar, que tem um
buraquinho de formiga, aonde estiver esse buraquinho de formiga, a
formiga subindo e descendo, lá é a botelha, tu podes cavar. Acordei,
"
chamei o Manoel. Eu digo: Manoel ! O que? Sonhei com a botelha. O
doido, para que você contou, porque você conta? Eu digo: ora. mas
contei. E aí assim mesmo no outro dia eu digo eu vou olhar se é
verdade. Fui, que era bem pertinho a casa nossa do cajueiro. Lá estava
o buraquinho da formiga.
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As formigas subindo e descendo bem ali na raiz do cajueiro.
como ele disse. Ele disse que era uma panela coberta com um prato
branco, a panela de barro, só cordão de ouro antigo tinha quinze. A
botelha dentro da panela enterrada. Também para lá ficou, está lá
ainda. Não fui mais lá não. Não fui porque contei na hora, não sonhei
mais. Diz que a gente não conta não, diz que a gente deixa para contar
três vezes, quando sonha três vezes, aí é que a gente conta, mas assim
que acordei contei a ele, no outro dia quando fui olhar estava a
formiga subindo e descendo bem aonde a vela tinha descido de chão
abaixo. Toda vez que vou para lá. vou para o morro. vou olhar, está lá
do mesmo jeitinho. Mas nunca tentei cavar não.
Outra botelha meu irmão arrancou. Mas deixou na terra. Meu
irmão ainda era rapaz. Quando era criança, o padrinho morreu, ele
estava engatinhando. Cresceu, quando ficou rapaz, sonhou com o
padrinho. Eu me lembro que estávamos em casa, todo mundo. Meteu
os pés, papai disse assim: o que é menino, ora papai, eu sonhei com
meu padrinho, meu padrinho
de vela me deu uma botelha agorinha.
,
Deu? Deu. E aonde é? E lá na casa velha dele. O lugar onde o velho
morava chamava Serrota Velha. Tinham mudado as casas para
Serrota Nova, tinham se acabado as casas todas. Meteu-se debaixo de
um pé de pau d'óleo ? Pesão de pau bem grande. Foi e contou. Papai
brigou porque ele tinha contado. Passou-se, passou-se, passou-se,
ficou noivo, casou. Um dia a mulher dele estava com vinte dias de
resguardo, ele sonhou.
O padrinho veio bater com ele. disse que a botelha que tinha
dado a ele num pé de pau d' óleo, a primeira já tinha dado, tinha três
botelhas e uma era dele, que era seu afilhado, nunca tinha lhe dado
nada ... Era na parede da casa velha, não viu que derrubaram a casa
velha todinha, ficou uma paredinha para o fogão, que às vezes a gente
faz aqueles fogõezinhos de barro, que a senhora deve ter visto por
essas casas, que aqui não tem não. mas nessas casas tem. E ficava na
parede uma botelha, que é de barro, agora assim não tem mais. Viu no
sonho, disse eu vou deixar sonhar três vezes. Ficou, ficou, sonhou
dessa noite, sonhou na outra noite, sonhou na outra. Ensinou a ele, ele
não foi, acabou-se a botelha, não foi arrancar.
Porque fazia comunhão, não acreditava na botelha. Passaramse uns cinco anos a mulher estava de resguardo de outra criança. O
padrinho veio bater, disse:
- Meu filho, tu vais arrancar a bote lha. a derradeira botelha, eu já dei
a outra, arrancaram. Já derrubaram a parede do fogão. tiraram a
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botelha. Essa que restou é sua, na raiz do pé de pau d 'o1eo. Vou 1he
ensinar, você pede uma toalha de batizado de criança, pede uma
camisinha, pede um coeiro, um coeiro branco de batizado, pede o
sapatinho, pede o chapeuzinho. tudo da criança que for batizar. Pede o
preparo todinho e uma vela aberta, então você pode arrancar a
botelha, no pé de pau d 'óleo. Você cava, cava. vai encontrar os
carvões. E' pau d 'arco. quando você encontrar os carvões, bem
pertinho está o dinheiro, num pote.
Ele sonhou as três vezes e contou para a mulher.
-

Tu não vais arrancar não? - ela perguntou.
Eu vou, eu queria ir se fosses tu.

Mas ela estava com vinte dias de resguardo, se fosse podia ter
algum assombro. Ele convidou o cunhado, irmão dela. O cunhado era
muito ambicioso. Disse que iam arrancar a botelha, com a metade
dele queria comprar um comboio de jumento para botar na estrada e
negociar. O caminho todo até a botelha era só o que ele conversava. E
ele calado. Cavaram, cavaram, cavaram, deram no carvão.
- O dinheiro está perto!
- Oh, é hora de eu botar meu comboio na estrada. vou botar o
comboio! - alegrou-se o cunhado.
Quando passaram dos carvões um pedacinho, arrancaram uma
cobra destê tamanho, mas a cobra morta, bem novinha.
-

Virgem! uma cobra.
E o outro:

-

Mas a cobra está morta.

Arrancaram para riba. Já estava na cintura deles o buraco,
buracão, foram cavando, foram cavando, levavam areia nas costas,
uma rolinha lá em cima fazia pupupu, pupupu.
Dentro do mato era um barulho, um bode bodejando, mas
foram arrancando, Cavaram, cavaram o buraco já dava no pescoço de
quem entrasse. Ele disse:
-

Aqui ninguém acha nada não, vamos embora.

Tinham cavado a terra, jogado em cima da cobra. foram se
embora. Quando chegaram, a mulher perguntou se tinham arrancado.
-

Não arranquei não. Eu não achei nada não.

•
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- Vá buscar, você não arrancou uma cobra branca?
- Arranquei.
- Pois o velho saiu daqui nesse instante - continuou a mulher - e me
disse que tu não arrancavas a botelha porque tinhas ido mais meu
irmão, meu irmão era muito ambicioso, mas vocês tinham arrancado a
botelha, já tinham rebolado a botelha em cima da terra, que era a
cobra que encantou-se, a botelha encantou-se numa cobra. A botelha
encantou-se na cobra e vocês rebolaram para riba da areia, cobriram
com a areia. Tu tens que ir buscar a botelha, eu te disse que fosses.
- Ah, não vou lá que eu não tenho fé nisso.
E lá ficou . Devia ter ido. não era? Mas se tivesse esperado a
mulher acabar o resguardo, teriam rebaixado a areia e achado.
O velho veio e disse à mulher, estão lá arrancando. O velho
disse a ela que mandasse o marido buscar a botelha, já estava
arrancada. Passaram-se uns anos, ele sonhou com o velho dizendo de
novo que fosse buscar a botelha, que a botelha era dele e estava
arrancada. Mas foi nada.
,
O TUBARÃO
Narrador: Dola, Raimundo do Santos
Lugar: Tapera

I

Vinha um navio viajando lá fora, terra sumida. Um tubarão
muito grande botou-se com o navio, tacando o dente no navio,
agarrado no leme. O navio pegou a soltar coisa, para o tubarão se
embeber para não ofender o navio. Soltava lata, soltava peixe,
soltava ... umas horas soltou uma cadeira, depois veio com uma panela
de batata no fogo e o tubarão engolindo tudo, mordendo no leme do
navio. Uma hora o leme soltou um dos marinheiros, o tubarão ficou
embebido com ele, cortando devagarinho, não podia engolir de uma
vez, e o navio foi se embora. Foi se embora, foi se embora, o tubarão
embebido com o homem. Para interar um mês pegaram esse tubarão
no curral da alta do rio, em Volta do Rio. um povoado antes do Porto
do Barco, trouxeram para o seco, quando abriram estava um homem
assentado dentro numa cadeira comendo as batatas. E não é mentira
não, que eu também vi, nesse tempo eu estava no curral velho, na casa
de meu cunhado, e fui lá reparar. Vi o homem ainda comendo as
batatas, assentado numa cadeira, rapando o coco com uma colher,
tirando gosto com as batatas .
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O PAJÉ JOÃO COSMO
Narrador: Estevão Henrique
Lugar: Tapera
O finado João cosmo era pajé e ele se garantia. Uma vez eu
escutei ele dizer a meu pai:
- Manoel, meu filho , que eu desencante a lagoa dos negros. Por
meus encantes!
Sonhava os encantes e contava do jeito dele. Ele sonhava e
via tudinho passar. As vezes, ele arrumava o mocozinho e se tocava,
andava o dia todinho. Um dia ia cortando os pauzinhos, cortando os
pauzinhos, ele levou foi anos mas descobriu essa lagoa dos negros. o
finado João cosmo.
Quando ele queria ninguém o via no caminho. Invisível.
Quando ele desencantou a lagoa dos negros, foi morar lá. Os
filhos não quiseram acompanhar. Depois dessa lagoa aí. .. o velho
desencantou a lagoa dos negros. Apareceu gente de fora para tomar,
para tomar. Ele disse: .
- Não! aqui é dos meus encanies! Você comprou de quem? Você fez
ela?
- Não, herdei .
- De quem você herdou, de quem você comprou?
- Aqui é meu, foram os meus encantes que me deram - dizia Velho
Cosme.
Eles botaram polícia, botaram soldado para levar o velho
algemado. Para o Acaraú. Mas o soldado saiu, tomava até benção a
ele.
Esse cara que queria tomar. Esse que o velho disse que tinha
achado, desencantado o encante. Esse cara trouxe a polícia que era
para assombrar o velho, para o velho desabar. Ele pelejou com a
família muito e a família nunca conseguiu acompanhar. Ele vai
ficando velho, disse:
-

Vou fazer um presente, fazer um presente da lagoa dos negros.

Tinha o finado padre Sabino que era padre, padre não, acho
que era bispo. Ele crismava. Agora da morte do padre Sabino, só
Deus sabe para quem o padre Sabino cedeu. Hoje já tem, como se diz,
lá já tem dono. (Tem assentamento agora). Mas lá era desse velho,
João Cosme.
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O velho João Cosme morreu está com muitos anos. Morreu
velhinho, velhinho.
Correboque é de botar rapé. Todo cheio de volta. E na ponta
do correboque tinha um negócio que ninguém sabe. Só ele sabia. Da
ponta do correboque batia o pé no chão.
Por aqui, fora o finado João Cosme, não nasceu mais pajé
,
para ca.
Eu não estou lembrado quando ele morreu. mas faz muito
tempo. Eu era meninote. Tem filho ainda vivo. do velho. Aqui no
campo das moças tem família dele ainda. Na Almofala. Como se diz,
ele era um doutor da mata. Ele fazia as medicinas dele e ninguém via.
Ele dizia:
-Tal dia você vem buscar sua garrafada, seu remédio.
Quando era naquele dia a gente ia. chegava lá era uma
garrafa. Uma garrafa com aquele pé de pau dentro. E era só tomar
duas ou três golfadas.
NOTA: (Meia quarta é uma cochona de pau qué pega vinte
/
litros de gênero).
FRASES SOLTAS DE MARIA PEDRO. A LÍNGUA DOS TREMEMBÉ
Narradora: Maria Pedro
Lugar: Almofala
Caçar fruta para comer, mapirunga, fruta pretinha que tem no
mato. Ele manda os caboclos velhos:
-

Vamos caçar mapiranga para comer ...

Vamos cantando pro mode os calangos não comerem vocês.
para vocês não se esquecerem do nome da fruta ... Vocês vão dizendo
assim:
"Mapiranga ficou mapirungá .. "
"Que banguéuê ..perequêtin quibanga, quibanga auê, .. "
Os pais do meninos comiam,
balançando.Diz que o calango cantava:
-

doidos

para

comer,

Ah, quando eu comia gente ...
Ouvi contar a história do céu cair. O vento segurava com 4

pontas.
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A PENITÊNCIA DA ALMA URUBU
Narrador: Luís Caboclo
Nos ternpos antigos, aqui o povo era pouco. Eram poucas
pessoas que moravam, era só mata. Não existiam esses campos de
hoje. Era só mata, as pessoas brocavam no meio da mata, o fogo
queimava a mata, ficavam aqueles pauzões grandes e secos.
Um homem foi, brocou o roçado~ quando começou a serrar o
mato e brocar, tinha um pau seco alto, e urubu no pau. Um urubu
encorujado, trepado.
O urubu estava lá, ele brocou o roçado, cercou, plantou e já
estava colhendo, virou capoeira ... e todo dia ele passava e o urubu
estava lá no pé do pau. Trepado neste pau.
Quando foi um dia, ele 1a, quando chegou numa altura, teve
um som, um jeito, teve um palpite de olhar assim e perguntar o que
aquele urubu fazia ali.
- Você sabe que eu vou conversar com este urubu! ? Este urubu só
ali. 'fodo dia eu passo aqui este urubu está ah! Todo dia eu passo este
urubu está! Não falha um dia! Vou falar com este urubu. Este urubu
está doído.
Ele com olho no urubu, de longe olhando para o urubu,
fazendo estes planos. Quando chegou perto disse:
- Urubu, -sai daí, vai comer, urubu, senão tu morre de fome! Eu
comecei este brocado já está com mais de ano e não teve um dia que
passei aqui e tu não estivesses triste desse jeito, tu morres de fome.
Cria coragem!
- Eu não sou urubu, não. Eu sou uma alma!
Ele parou, pensou e disse:
- Eta, agora danou-se. Eu disse uma coisa com prosa, agora a prosa
virou uma coisa séria. Como é a história, urubu?
- Não sou urubu, não. Sou uma alma.
- E o que esta alma faz aí?
- Eu aqui vou passar cem anos aqui . Se eu não encontrar quem faça
o que eu quero, quando completar cem anos eu estou perdida. Mas
tenho que passar cem anos aqui.
- E o que é que tu queres?
- Eu quero três dias de jejum. Porque quando eu vivia no mundo
fiquei devendo três dias de jejum. Não paguei e por causa disto eu
estou aqui de penitência. Só saio daqui quando achar quem pague. Ou
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então quando completar o prazo, porque daí ela está perdida. Ela vai
ser levada daqui.
- Eu pago o teu jejum.
- Você paga?
- Eu pago.
Voltou. Quando foi no outro dia, jejuou, depois jejuou de
novo, no outro, jejuou. Fez 3 dias de jejum. Voltou. Quando fez três
dias de jejum, foi lá. Quando chegou~ ela estava preta e encorujada.
- Eu paguei.
- Pagou não. Não serviu não. O que eu quero não é daquele jeito,
nao.
- E como é o jejum?
- O jejum só serve se você amanhecer o dia, não falar com ninguém,
passar o dia sem conversar com ninguém. A conversa que você tiver
de conversar com alguém seja dentro das suas necessidades. Mas
conversa com ninguém você não pode ter, só serve se for assim.
Ele voltou para trás. Quando foi no outro dia, amanheceu o
dia. Na hora que amanheceu o dia ... de noite, ele disse logo para a
mulher que amanhã ia dar uma volta, andar pelos matos, caçar umas
coisas. Ia sair de manhãzinha! Quando foi no escuro ainda, levantou e
foi para os matos. Andou, andou, andou, andou. Quando foi perto do
meio dia, hora dele almoçar, veio. Quando chegou, o almoço estava
pronto e ele perguntou:

-

-

Cadê o almoço? O almoço está pronto?
Está.

Comeu. E agora vai de novo. Voltou de novo. Passou o dia.
No outro dia ... enquanto ele não encontrar o que ele quer ele não vai
desistir não. Embora passe uma semana.
- E o que tu caça? O que tu está caçando agora.
- Depois eu trago e te mostro.
Quando foi no outro dia, do mesmo jeito. Fez a mesma coisa.
Quando foi meio-dia chegou, comeu, voltou de novo. Passou o dia
todinho, de novo. Quando foi no outro dia, do mesmo jeito. Quando
passou três dias, disse:
-

Ele agora vai lá.
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Foi, quando chegou lá não era mais um urubu, era uma garça.
Bem alvinha, estava na ponta do pé, de asa aberta, batendo asa para
voar.
- Eu paguei! - disse para a garça
- Ah, agora está pago. Pois eu só vou lhe dar os agradecimentos no
dia do juízo. Adeus!
Voou e ele ficou olhando até ...Terminou a história.
O CAIPORA, O GRITO
Narradora: Cícera
O velho Polino, que morava no Córrego Preto, contava.
Uma vez, o caçador pegou o cachorro, foi caçar. Todo o dia
matava caça, farta caça. Nesse dia foi, andou, o cachorro quase não
sentia faro de nada.
-

Será que vou voltar sem pegar nada, matar nada?

Saiu, saiu, chegou numa altura escutou um grito. Ficou
escutando:
-

O que é aquilo?
Escutou outro grito.
f

-

Eu não vou arresponder...

Ele não saíra para caçar mais ninguém ...porque ia responder?
Quando chegou numa altura o cachorro acuou. Acuou, acuou,
o caçador foi atrás do latido do cachorro, correu, o cachorro estava no
buraco. Parece que era o tatu que tinha entrado no buraco. O cachorro
tinha ido atrás, o tatu tinha entrado no buraco. Cachorro cavando, ele
tirou o cachorro, foi cavar. Cavando, cavando, quando foi umas horas,
o grito gritou mais perto.
-

Isto é fulano que vem aí também ...Vou esperar que ele chegue ...

Gritou, gritou, cavou, quando deu fé, estava rasgando o mato,
vinha danado.
Uuuuhhhhh ....... .
- Não vai ser meu compadre que também anda caçando?
Moleque era desse tamanho assim, amontado em cima do
veado que não tinha mais tamanho.

434

INDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS - 11

- Oba, compadre!
-Oba!
"Agora que eu morro!" ele pensou. "Não tem jeito!"
- O que você está fazendo aí?
- O cachorro acuou esse buraco e eu estou cavando aquí, vai ver que
o mambira ...
eu estou atrás do meu gado e não
- O mambira? Então é por isso que
,
estou achando meu gado hoje ...E você que é o matador dos meus
bichos do mato ...E' você .. .
- Não, não sou eu não .. .
Só fez foi desmontar do veado abaixo. Foi lá, tirou um relho,
esse moleque, era uma vergôntea de cipó boa, meteu o relho, foi no
caçador.
- Você agora vai dar conta dos meus bichinhos, seu cabra, você tem
essa moda ... Estou cansado de dizer que nesse mato aqui não é para
entrar ninguém fora de mim ... Você está acabando com o meu gado?
Meteu-lhe o relho, meteu-lhe o relho, ele gritava "Me acuda!"
Gritava para os cachorros, ·cachorro ensinado, cachorro não vinha. O
moleque plantava-lhe o pau. Deu-lhe uma pisa desgraçada mesmo.
Quando foi no fim ele perguntou:
-

t

l

Você tem fumo?
Sim, eu ando com fumo!
Onde está o maço de fumo?

Meteu a mão no bolso, é só fumo de rolo, arrancou, tirou,
uma pele, um rolão de fumo, uma travanca de fumo.
O moleque botou na boca:
- Pois agora vai-te embora! Daqui para lá vou soltar o veado para
você matar ...
Pegou o cavalo em que vinha montado (o veado), deu para o
caçador. Este botou na cabeça, levou, foi-se embora.
- Eu sei que você é caçador, você para matar caça, de hoje por
diante, você vem cá e deixa um rolo de fumo em cima desse toco.
Que todo dia que você vier, você vem sozinho buscar caça. Mas se
você não andar com fumo, no dia que eu lhe pegar eu lhe mato avisou o moleque.
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O caçador pegou o veadinho, foi-se embora. Todo o dia que
vinha caçar, botava fumo. Caçava o que quisesse, era querer e pegar,
era só entrar no mato. Onça, veado... . Matava o bichão, vinha se
embora, mas lá botava o fumo.
Quando foi um dia, não tinha fumo.
- E agora, como vou entrar no mato pro mór de caçar, se não levo o
fumo do Caipora?
Diz que aquele era o Caipora, o Dono do Mato, o dono de
todas as criações, de toda a caça. Era o dono. Daquelas caças, só
pegava quem deixasse o fumo, quem não levasse, matava.
-

Agora, não vou por aqui, vou por acolá, não tenho o fumo ...

Na hora que ele entrou no mato, um pedacinho, escutou o
gritQ. Era o Caipora.
O caçador foi andando, fugindo, caminhando. la pelo
caminho, quando via estava no mesmo lugar. Puxou, e puxou, e não
saía do lugar. E agora? Até que o cabra, o Caipora, chegou.
"
- O
rapaz de Deus, me desculpe, que eu vim, não tinha um tostão
para comprar, por favor, não me mate hoje não ... - implorou o
caçador.
- Eu não lhe mato? Se você quer matar as minhas caças?

Se pegaram, foram arriba, foram abaixo, foram lá e vieram cá,
o Caipora meteu-lhe o relho, meteu-lhe o relho, deu-lhe que ele
mijou-se. Ficou caído no chão. Passou três dias no chão. Levantou, o
Caipora meteu-lhe o relho de novo. Nunca mais no mundo, nunca
mais acertou o caminho da caça. Morreu doido e nunca mais achol:J o
rumo da caça.
Diz que fumo é feito de mufumbo. Antigamente faziam o
fumo de mufumbo. Cozinhava a folha, tirava lapas da casca do
mufumbeiro e botava para ferver. Meu pai contava, dos índios
antigos. Botavam dentro da água_fervendo e deixava apurar. Enrolava
no pau. E pronto, estava o fumo. O fumo melhor do mundo. Depois é
que encontraram essa folhona de fumo, deram para fazer. Semente
acharam no mato. Caipora só gosta de coisa que é amarga. Gosta do
tabaco também, sendo fumo ...
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A MÃE D'ÁGUA, A LAGOA
Narradora: Cícera

•

Mãe d' água também gosta de fumo. Se a pessoa quiser
pescar, é levar fumo.
De primeiro, via papai levando fumo. No dia que não levar o
fumo, a mãe d' água encanta. Pega a pessoa, enrola nos cabelos, some
debaixo d'água. Lá onde eles estão é um reinado, embaixo. A pessoa
fica vivo, não morre não. Os encantes casam com a mãe d'água, têm
filho ... Aqui nós estamos todos nos vendo. Quem morre a gente não
vê. Mas morto víra encante, eles todos estão
, se vendo ...
As Almofadas são encantadeiras. E debaixo d 'água.
Tem um homem que cavou um peba. Cavou, cavou, quanto
mais ele cavava, mais longe o peba. Cavou o buraco, quando chegou
numa altura, escutou o galo cantar. Desceu, desceu, "onde é que fica
esse galo?" Escutou de novo o galo cantar, foi cavando, cavando,
descendo, descendo, morto de cansado, com forne, no escuro, "eu
pego esse peba", desceu e desceu, quando chegou numa altura
escutou a fala do povo, o povo conversando, conversando, e o peba
continuando, e ele continuando atrás.
'
Quando ele descobriu que o peba saiu fora, saiu também, saiu
no mundo. Era a lagoa mais linda do mundo. Todo mundo andando,
só gente pequena, lá não tinha gente grande. Moça, rapaz, mulher
velha, casada, menino, crianças, essa lagoa, galinha de toda
qualidade. Rolinha, siricoia, periquito, maracanã que canta muito,
todo pássaro existia lá nessa lagoa. verde. Ficou abestado na beira da
lagoa. Era um povoado de casa mais linda do mundo. Encostou na
lagoa, bebeu o que pôde. "Aonde é que está esse peba?", o homem
atrás do peba.
Não era peba de jeito nenhum, era um encante que encantou
ele no meio da mata. Cavou o buraco, era o caminho do encante,
entravam e saíam, era a estrada dos encantes. Eram todos miudinhos,
velhos e pequenos. A minha média, menor.... Ficou muito tempo lá,
vivo, galo cantando, galinha. Nessa lagoa tinha peixe, que nunca no
mundo, na idade em que ele estava, tinha visto tanto peixe.
Tomou a voltar para casa. Ia ficando na lagoa, mas tomou a
voltar para trás, saiu fora. Passara uma semana fora de casa, o povo
pensando que a onça tinha comido, mas chegou de novo .. Quis voltar
para a lagoa, para o buraco, não acertou mais de jeito nenhum.
I'
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MÃED'ÁGUA
Narradora: Cícera
Tem uma mãe d'água na mãe Isabel. Aonde tem encante não
seca, é permanente a lagoa. Tem se visto ela sentada numa tábua. Vê
a mulher, mas não vê o corpo, ela se cobre com o cabelo, o cabelo
preto dela todinho se penteando, cabelo de milho, ela marmotona,
boiada, sem roupa. Deve ter marido, é uma mulher, uma moça, uma
princesa, dos encantes do mar ...Tudo encantado. Fica nos
pedrejeiros...
A COBRA E A FURNA
Narradora: Cícera
O povo de antigamente para tudo tinha oração. A cobra se
enfuma, faz oração para .ela sair.
Se a pessoa está atraída pela fuma, pela cobra, ou outro
perigo, é só tirar a roupa, atravessada, defende do mal, coisa ruim não
se encosta. Mata a força da cobra; do bicho venenoso. Roupa do
avesso tira.
·
Mestre Polino ia contando uma história. Dois homens iam
caçar. Na frente havia um formigueiro. O cachorro acuou o
formigueiro, era uma cobra, enfumada. A cobra atraía, era só osso de
todo jeito no.formigueiro.
- Isso aqui é uma cobra que tem aqui dentro nesse formigueiro, é
uma fuma de uma cobra ... - disse um deles. - Olha a ossada como
está ...Vamos se puxar ... - e arrancaram o pé, fugiram .
Andaram, andaram, andaram, foram atrás do mesmo rastro,
deram no mesmo formigueiro. O cachorro latindo. na mesma hora
desapareceu. Voltaram, voltaram, andaram, deram com o mesmo
formigueiro. Os mesmos ossos.
,.
- Nós estamos pebados ... E certo que nós vamos ser comidos por
essa bicha ...
Voltaram, andaram, sempre o formigueiro .
-

E agora? Que fazer? Estamos mortos? ...

Tremendo, tremendo, está aí a montanha saindo de dentro do
buraco, da fuma, para pegar, que estavam fora .... Um era muito
inteligente, viu que o outro já estava cego. A cobra parecia uma
montanha. Só um olho dela era do tamanho de um pato branco, o

..
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olho. Era uma montanha feia. Outro grito. Estava tremendo, o
homem, de ver a boca aberta. O homem tirou a blusa, vestiu do
avesso e se benzeu. Ela ficou na boca do buraco, nem para frente,
nem para trás.
.
Safaram da vista dela. Ela já estava dura, morreu. Era uma
cascavel. Tinha uma oração, o homem voltou para trás, chamou os
amigos, veio com uma multidão de homens, amarraram com uma
corda, puxaram a cobra para fora, estava empenando, já para voar. O
que era de bicho que ela estava acabando ...
Até cururu faz isso, mulher de Deus. Cururu é sapo do cão ...
Atrai também. Passa um tempo, vai se enfurna. Cai passarinho da
boca dele, todo bicho ele come. Quando ele cresce e não pode mais
andar, fica velho, e se enfurna, é que é perigoso. Antes não.
SÃO CIPRIANO
Narrador: Agostinho
Lugar: Tapera
Eu vou ·c ontar a estória daquele passado que fÓi, que nós
conversamos meio- dia lá em casa. Diz que era um homem, teve um
J).egócio ~om o cão para enricar, deu um pingo de sangue ao cão. E
sem dar parte à mulher. Encontrou a mulher e a mulher diz que ia
largar dele, se ele não fosse atrás do sangue ela largava. Ele
endoideceu, tocou-se, foi bater no padre se confessar. O padre disse
que não confessava porque ele tinha feito esse negócio com o cão,
que fosse atrás do seu sangue, que viesse que o confessava. Tocou-se
doido no mundo sem saber onde era o inferno para ir atrás desse
sangue.
Enricou, a mulher queria deixar, o padre não confessava,
tocou-se no ~undo atrás desse inferno. Tocou-se e tocou-se, já estava
com quinze dias que andava no mato doido caçando o inferno e não
achava. Um dia saiu numa vila ·de casa, a vila eram casas só de uma
banda, as portas todas fechadas. Estava morto de fome e sede, as
portas das casas da rua todas fechadas, não via ninguém. Tocou e diz,
mas aqui não mora ninguém e eu doidinho para beber água, e pedir
um bocado para eu comer se não eu morro de fome. Saiu, saiu, numa
altura escutou bater dentro de_casa. E ele disse: ora, aqui tem gente
nessa casa. Bateu na porta, falou, e nada e disse mas tem gente, bateu
e chamou de novo, veio un1a mulher, uma mulher botando o olho,
botando o olho, abriu a janela, ele no pé da porta. Ela disse:
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- Compadre, pelo amor de Deus se arretire daí, porque se o meu
marido chegar e vir você ele me mata.
- Dona, porque estou morto de sede, dona, queria que você me desse
ao menos um golpe da água já que você não queira me dar comida
para eu comer.
- Eu vou lhe dar água ligeiro para você se retirar, que o dono aqui é
dono dessas casas todinhas, homem aqui não encosta nessas casas,
aqui é só de mulher, cinqüenta casas só de mulheres dele. Se nasce
um menino macho dessas mulheres dele, manda matar e se nasce uma
menina fêmea ele conserva para quando crescer servir para ele, ser
mulher dele. Aqui mulher dele é comadre, é filha, é irmã, é toda
qualidade de gente, todas mulheres dele, só mora esse homem aqui.
- Quem
é esse homem, como é o nome desse homem?
,
- E Cipriano.
- Por onde é que ele anda?
-. Foi para o inferno, foi almoçar, pois se arretire.
- · Por onde foi que ele tomou? - o doido perguntou.
- Lá vai o caminho ...
Ganhou o rastro·dele, correndo e correndo, que era para topar
com ele, que já era quase perto de meio dia, correu assim uma meia
légua. Saiu na casa mais bonita do mundo,·quarto para todo canto. De
longe ele escutou destroço, grito e gemido e rangição de dente, tudo
no mundo tinha dentro desses quartos, disse: aqui é que é o inferno!
Encostou na porta, tinha quatro homens jogando. Botaram a carta para
um, botaram para outro, um disse assim:
~

-

Joga, Cipriano!

Ele jogou. O doido pensou: o Cipriano é aquele, é o dono
daquelas casas. Jogador não liga para ninguém, ele ficou ali. Não
tinha quem olhasse. Pouco mais saiu o vigia de acolá:
- Você tem negócio?
- Eu tenho negócio!
- Pois eu vou chamar ali o maldito para resolver o seu negócio.
Entrou, saiu com o Lisbéu, que não tem medo de cruz, o
Lisbéu não tem medo de reza, o Lisbéu anda no céu, que ele era
apóstolo de Deus. Perguntou o que é que ele queria. Disse que tinha
feito negócio com o cão, tinha se arrependido, e tinha ido buscar o seu
sangue.
-

Você recebe já o seu sangue.
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Não tinha cão nenhum, só tinha tudo o que era alma dentro dos
caldeirões e dentro dos quartos, sofrendo, os gritos maiores do mundo.
Botou uma gaita velha na boca, deu um apito, pegaram a chegar.
pegaram a chegar. Ele perguntava a um: não foi ele não. Perguntava a
outro: não foi ele não. E perguntava a outro: não foi ele não. Chamou
todos, encostaram todos cães, tinha muitos cães, Caifaz, tem o cão
frouxo, tem o cão aleijado, cão de costas, de todo jeito tem cão.
Perguntou ~ todo cão e não tinha cão que tivesse sido.
Reparou que ainda faltava o Caifaz.
-

Falta o Caifaz!
Apitou, veio o Caifaz virado numa cobra.

- Para que me quer aqui? Eu estava tentando dois compadres acolá
para, se matarem, queria trazer para cá e vocês agora vão me chamar!
- E você que está com o sangue desse homem?
- Sou eu, mas não dou! ·
- Dá o sangue do homem!
'
- Não dou não.
- Dá, se não eu te meto já nessa engenhoca de ferro.
/
Nessa hora, pararam o jogo, ficaram escutando, encostaram o
baralho, viraram todos os quatro para lá.
- Você dá, senão a gente mete você nesse tacho de chumbo
derretendo.
- Pode botar, mas eu não dou.
Pegaram, sacudiram dentro do tacho de chumbo derretendo.
Ele se mexeu e disse:
-

Não dou não.
Eles disseram:

- Dá, senão a gente mete você dentro daquele tacho de azeite
fervendo.
- Pode botar.
Sacudiram, ele se mexeu e saiu acolá:
-

Não dou não.
Ah, você está danado, você não vai dar?
Não dou não.
Ou você dá ou .eu boto você na cama do compadre mais a comadre.
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Ai, porqueira! Essa porqueira, eu não quero! Dessa vez eu dou.

Já o Cipriano escutando. O Cipriano andava com comadre,
andava com filha, andava com todo o inseto do mundo. Cipriano
disse:
-

Ah, é desse jeito? Essa cama é perigosa! Eu vou já voltar.

O caboclo pegou o sangue, abriu para trás, foi batendo no
padre. O padre o confessou.
O Cipriano chamou todas as mulheres que tinha. Reuniu
todas:
- · Está aí. Vocês tomam conta do que eu tenho, porque eu vou fazer
uma viagem e nunca mais no mundo eu piso aqui.
Elas ficaram espantadas. Ele disse:
- Podem tomar conta das riquezas que ele tem, que ele vai embora
. .
.
para nunca mais pisar aqu1.
Ele tinha riqueza dada pelo cabra velho, que era lá do inferno.
Tocou-se, foi bater na igreja.
- Padre, eu vim só me confessar, padre.
- Quem é o senhor?
- Eu sou o Cipriano.
- Eu não lhe confesso não, porque eu conheço você lá do inferno!
Você não é da Terra, você é do inferno e vai para lá que eu não lhe
confesso.
- Padre, eu quero me confessar.
f

E o padre respondia:
- Eu não lhe confesso não.
- Eu quero me confessar.
- Eu só lhe confesso se você derrubar essas carnes ruins todinhas
que você tem no corpo.
- Pois me dê uma navalha que eu derrubo já!

Q padre deu a navalha, entregou a ele e sacudiu a chibata. Ele
tirava umas lapas da cara, tirava lapas do braço. tirava lapa das
pernas, já estava um monte de couro dessa altura. Quanto mais /
cortava couro, mais criava couro. O padre disse:
-

Está bom, Cipriano, venha aqui para eu te confessar.
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- Não vou não, só vou quando eu derrubar o resto desse couro
todinho.
Largou a navalha.
- Chega, Cipriano! Anda rapaz, senão tu te acabas!
- Não vou não. Só vou quando eu derrubar ....
A navalha comeu. O padre disse:
-

Está bom seu Cipriano!
,

Ele virou santo. E São Cipriano. Era do inferno e virou santo
por causa disso, o arrependimento foi tão grande que virou santo.
Tem os livros de São Cipriano, tem todas as porcarias do mundo,
porque ele era lá do inferno.
ENCANTE
Narrador: Luís Caboclo

1
1

Eu me calo, mas estou sonhando.
Aqui ainda tem coisa encantada. De primeiro ~ lagoa dos
negros, a do Jardim, a de Sant' Ana, era encantada. Foi desencantada
pelo finado Jacó. Agora é Lagoa mesmo. Encantada era lagoa mesmo, ·
era o mato, a lagoa existe mas ninguém vê. Tem toda convivência. A
croa do Gino. Não sei se estou enganado, mas ali tem um encante.
Tenho certeza que tem. Nem o mangue se cria, nada se cria. Ali é liso,
tenho certeza que tem um encante.
A lagoa dos Negros tem uma espécie de um encante. O Sr.
Antonio tirou umas pedras, duas brancas e uma azul. Tirou as pedras
e trouxe. Na hora que solta as ditas pedras ela toma-se encantada.
Cada seu encante tem o seu jeito.
Em Catrús não tem o encante. Lá ninguém entra; seja gente,
cachorro, ninguém entra; se entrar apanha que fica a marca do cipó
verde. Quem entra lá sai apanhando. A Serra do Querer. Encante.
Encante da mata. Lá não pode ir ninguém
Na Lagoa da Batedeira, foram pescar de anzol. Apresentou-se
um toco. Olhou, reparou, ... quando a linha foi batendo .. cadê linha .. Lá
não seca. quando a maré enche no mar... a mulher
fica batendo roupa.
,
Pouca gente que vê. A mulher do cabelão. E encante. desde o começo
dos tempos. Encante do mato chama caipora. E da água é a mãe
d'água. Se ela simpatizar com alguém, pode levar.
Um rapazinho bonito, era um cuidado para ela não levar. Era
uma mulher e duas moças. Elas queriam levar para ele casar. Ele se
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acordava de noite, falando, falando ... e .os outros metiam os pés e
corriam. A hora que ele chegava, ia entrar na rede. Se ele entrasse na
água ... elas diziam que a água era a casa delas, a casa dele, sobrado,
elas diziam "Lá está a nossa casa ... " ninguém pegava mais. Ele corria,
nunca deixavam ele entrar. Eram mulheres, uma mãe e duas filhas.
Vestidas em cabelo. Bonitas, as ·mulheres.
Lagoa bota enchente. No meio do verão, ela bota enchente,
derruba tudo. Alagou, matou feijão, ,batateira ...
Boto aqui não é encantado. E peixe.
Lá na hora que puxa· a rede, tem encante que arrasta.
O LOBISOMEM
Narradora: Cícera
Lobisomem e a bruxa tudo é um só. A mulher tem a qualidade
de virar uma
bruxa. O homem tem a qualidade de virar um
,
lobisomem. E uma coisa na outra. Agora, o homem vira para comer
bicho. Uma visão, uma visão, uma coisa. Se tem forma para uma
coisa, um mal. Porque uma coisa que sai o mundo para fazer medo
não é uma coisa boa.
Lobisomem não tem dia certo para correr.
Aqui tinha quem virasse lobisomem. Não de nós mesmos,
aqui nessa aldeia nunca aconteceu isso. Mas desse ou.tro povo, tinha
um finado de tal barraca, essa pessoa morreu! Virava lobisomem.
Aqui também de nós, da nossa família, da família do meu marido
tinha uma pessoa que virava lobisomem. Morreu também, já. Tio dos
meus filhos, tio legítimo. Morreu enforcado, essa pessoa. Morreu com
as mãos dele mesmo. Se enforcou e morreu.
Agora esse finado do barraco, ele sendo índio, ó meu Deus do
céu, era dessa cor aqui. Negro, negro: negro, preto do beiço arriado.
Essa pessoa virava mesmo, contavam mesmo que virava e vinha fazer
medo às pessoas. Diz que cortava estômago de rapaz, fazia medo aos
rapazes. Tinha um que diz que corria, só faltava morrer. Só .de correr
com medo. Eu mesma encontrei. Fui eu, a mãe da comadre Lucrécia e
um bando de nós que íamos para uma sentinela de uma mulherzinha,
de uma tia dessa Navegante, na Batedeira, nós íamos para a sentinela,
de noite. Era inverno, não sei se era pelo mês de maio. Veio o recado
que ela tinha morrido. Era uma moça velha. O nome dela era Teresa.
Nós nos aprontamos e fomos. Nesses morros, lá em cima, para chegar
na Tapera, a noite era escura que era mesmo que breu. Estava
chovendo.
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Nesse tempo quem virava lobisomem, que o povo dizia que
virava, era o finado Antonio Tapera. Morava na rua. Fomos. Gente
que era mais nova, da mocidade todinha, só ia a finada Maria Nega; ia
mãe da comadre Maria Lucrécia, era velhinha, e só andava com o
cacete na mão. Quando nós chegamos lá no baixinho que era um
cercado, nós avistamos a tocha se alumiar no alto. Vimos a tocha ...
mas também ... demos de viagem. Descemos a lombada para subir, o
bicho desceu de lá para cá. Era um jumento. Era um jumento novo
dessa altura assim. Puxando um carrinho, a gente viu o bicho
perfeitamente. Mas vinha acendendo, como um carro. Acende e
apaga, acendia e apagava. Nós gritamos "lobísomem!" Jumentão,
cabeludão, desse jeito aqui, enorme! A velha enfrentou esse bicho,
minha irmãzinha! Essa velha enfrentou, a mãe da comadre Lucrécia.
Enfrentou esse lobisomem, e o pau no chão batendo "'tu não vem,
filho de uma égua!"
Mas também nessa noite fomos esbagaçados junto dessa
cerca. Ela gritando "Vocês não corram, vocês não corram!" e
chamava pelo nome dele "Tu é o Antonio Tapera, selY cabr~ sem
vergonha, dê-se ao respeito, seu cabra sem vergonha. Como é que
você não tem vergonha de andar no meio da gente. Lobisomem,
lobisomem!". Brigou com ele de pau a pau, meteu o pau, até que ele
não passou. Ele desistiu mas não passou.
Ele acendia um fogo. Não sei se era da boca. Ele abria a boca,
não sei que diabo que era, ou era dos olhos. Eu sei que ele acendia
uma luz, levantava aqui como um jeito de uma lanterna. Apagava de
novo, apagava e acendia, perfeitinho. Chegamos na sentinela
contando essa história. O povo ficaram besta ...
Sentinela é quando uma pessoa morre. A pessoa morreu e a
gente vai fazer uma sentinela. Pois é. Pois foi, isso aí eu conto porque
.
'
,
Isso aI eu VI mesmo passar.
No dia.seguinte, o Antonio Tapera estava do mesmo jeito. A
mesma pessoa.
Não, não perguntamos não. Porque ele morava longe, ele
morava nas moitas, vinha de lá. Mas ele mesmo contava que virava
lobisomem. Que ele virava isso aí. Vinha e experimentava a
rapaziada, para ver qual o rapaz que tinha coragem, qual que não
tinha. Ver quem enfrentava, quem tinha coragem de brigar com ele.
Os que não tinham, corriam.
Com certeza o lobisomem ensina outro a ser também. Deve
ensinar. Diz que aprende, tem as palavras para virar lobisomem. Vem
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;

para arriba, num esponjeiro, Vira um animal preto, preto. Vira, não é,
esse negócio de ficar rolando, faz aquele esponjeiro, pois diz que lá é
que virám. Para lá vem e parece que desconjura de pai, de mãe, de
irmão, de padrinho, desconjura da igreja, de tudo que é sagrado. Diz
que na hora que está nisso, diz que já começa a se arrepiar. Se arrepia,
arrepia, na hora que finda as palavras, diz que sente "Agora eu vou
para esta luta!". Passa para este mundo e não enxerga mais nada.
Corre ...
Aquele que morava vizinho, tem uma casa nova que a gente
fez. Ele tem um irmão que o nome dele é · Bernardo. Diz que não
acreditava, um dia ele foi experimentar para ver se era .verdade e é
verdade. Que ele só não fez correr, voltou para trás. Mas viu quando o
moleque chegou para se amontar nele.
Para a banda da Lagoa de Santana, papai contou esta história,
tinha a mulher e o homem, estavam fazendo uma caminhada. Toda
noite torrava a goma, ele era o arrancador de mandioca. Era o rapaz,
era o arrancador que estava trabalhando para este povo. Virava bicho.
Quando amanhecia o dia, amanhecia deitado.
-

Este rapaz não foi arrancar mandioca hoje, não?

Se levantava desconfiado e ia para a capoeira. Quando foi um
dia deixou de vir dormir na casa de farinha. Quando o dia amanhecia,
com escuro b outro rapaz se levantava, o companheiro dele, e ia
arrancar mandioca. E ele vinha de lá. Quando foi um dia, foi lá na
capoeira, esperou e nada do rapaz chegar para arrancar mandioca. Foi
arrancando a mandioca, arrancando ... e quando foi bem umas horas,
já estava juntando a man~ioca para levar para a casa de farinha,
quando ele chegou. Começou a arrancar também.
- Rapaz, onde tu estavas?
- Dormi demais! Acordei agora, quase que não vinha.
O outro prestando atenção.
-

Eu vou te pegar, ordinário, saber por onde diabo que tu andas ...

Ele também ficou por ali, e com um pouco deitou-se debaixo
de um pau de roça. Tinham arrancado a mandioca todinha, foram se
deitar e esperar a comida chegar. Quando ele deitou-se, abriu a
bocona ... o outro chegou para perto e viu a boca cheia de cabelo. A
bocà cheia de cabelo, o dente todo melado, era uma coisa porca.
Também ele deitou. Quando chegou a comida, foram comer. Quando
ele pegou um bocadinho de comida, abriu a boca, foi vomitar, o outro
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foi espiar o vômito. olha. minha filha de Deus! Cachorro novo, gato,
tripa de peixe ... diz que era a pior imundície desse mundo ....
Depois pegaram ele. Pegaram ele, deram umas lapadas.
Deixou de ir lá depois que apanhou.
GUARÁ
Narrador: Luís Caboclo
Lugar: Varjota
Qualquer um vulto significa. Tem a defesa, que a pessoa
quando se acha perseguido se envulta no que quer, é o guará. Pode se
envultar em qualquer coisa. Nem é a coisa em que a pessoa se envulta
e nem é a pessoa, sendo a pessoa e sendo a envultura da coisa.
Por acaso, eu sou perseguido, entro nessa casa, com pessoa
atrás, com polícia, entro dentro de qualquer uma moita, cercam, não
tem outra saída. Aí saio virado num cachorro., latindo. rosnando ou
esturrando como um porco, ou como um galo, vão me caçar, não
,
acham. Eu tendo saído,, nem era eu, nem era o galo, era um guará. E o
que significa o guará. E um ·vulto.
A palavra guará quer dizer de defesa.
De primeiro, faziam por brincadeira, um vinha num caminho,
outro vinha no outro, um caçava o outro, cadê? Lá vai ele acolá ...
Mulher também pode virar, depende das defesas que sabe.
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