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Dirigida por Herbert Baldus, Dr! phil. · 
F;acola I,ivre de Sociologia e Politica de Sio Paulo 

' 

O· m·ito do Sume 
, FRANCISCO S. G. SCHADEN ,_ 

• 'I 

Do Institut~ ·'Hist. e Geogr. de Santa .Catarina 

' 

Andre Thevet, um dos .f ranceses que estiveram no Rio· _de J a
neir0 em meados do setulo XVI, deixou,. em .sua "Cosmo.graphie 
Universelle", um dos· relatos mais ·completos acerca Q.as crenc;as ·r~
Hgiosas e da mitologia dos indios l'upinamba, que habitavam aque
la regiao do litoral brasileiro. 

Expondo a mitologia <lesses aborigenes, o .monge £ranees apre
s~nta toda uma linhagem de her6is civilizador~s, cuja multiplicida
de, porem, e s6 aparente, como Alf red Metraux teve ocasiao de de
monstrar no seu estucio sobre a religiao dos Tupinamba. 1 Como ja 
o supunha Ehrenreich 2

, o primeiro deles, Monan, qualificado co
mo o crjador do universo e, ao mesrno tempo, eomo o destr.t;Jidor da · . - .. 

ptimeira humanidade, identifica-se provavelmente com o ~egundo, ·· 
Maire-Monan, descendente de Irin-Mage, que foi o unic6 -bomem_ 
que escapou ao incendio e a inundac;ao com que . Monan destfuiu o 
universo. Tambem ' Sume (Sommay), "grande page e ca;raiba", 
como o designa Thevet, nao parece. ser outro · sen'ao Maire...:·M:onan. ' 
E, finalmenfe, Maire-Ata, o "grande peregrinq", apresenta,do' co- · 
mo o pai dos gemeos miticos ( Tamendonare e Aricute), tambem se 
confunde com o µiesmo personagem. 

' I • 

. . A esse--her6i civilizador attibut'a-se; ~·titre OS Tupi de v.atias. re-
gioes da America do Sul, uma serie ~~ a~5es e d~e ensinamentos de -
·maior ou menor importancia para a vida tribal.~ ~egundo Thevet, 
Os ·Tupinamba diziam ter aprendido dele OS conhecimentos sobre o 

. 1. Alfred Metraux, La retigion dl!i T1fpinqmb4 et ses rapports avec celle <ks au-
tres tribus T~pi-Guq.ratii. Paris 1928. · 

· 2. Paul Ebrenreic\J! Die Mythen und U_genden der Sii.{lamerikanischen Urvolker 
und Vire Beziehun;gen zu denen Nordamerikas und der crlten. Welt, pag. 41, Berlim 1905 . 

• 
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·-: .ctirso da lua<e do sol; a cren~ na imortalidade das almas, o conhe-
. ~ - eimen~O de frutos, arv'ores e plantas boas OU mas, venenosas OU 

-.. --?•" \". _ mediciuais, a i}ratica d~ nao comerem a ca.rne de certos animais va-
,\~ . · .. garosos, para eles pr6prios nao se tornarem lerdos. e pesadoes, a ce

, rimonia a que submetiam OS recem-na,scidos, afim de se torn3:rem 
- guerreiros fortes e valentes.. Ainda outros beneficios deviam-s.~ ao 

grande her6i: a introduc;ao-da agricultura e das plantas' cultivaveis, 
com9 a mandioca e o milho, hem como a_s normas da organiza~ao 

:~?cial~ : Os hoinens~ 1:>0rem;, indignados com as metamorf:oses a qtie 
bs .subinetia usando de seti poder· magico, resolveram afinal acabar 

-. com ele. Armaranj tr es · f ogueiras, mandando-o saltar sob re elas. 
Ao saltar sob re a segunda, .pegou. f ogo e .~f oi eonsumido pelas c}la
mas. Estalou-lhe a cabec;a com grande estrondo, do qual se originou 
o trovao. ' . 

E quando os f ranees es apoftaram na Guanabara, informa The-
vet, os indios, vendo as coisas maravilhosas que os estrangeiros sa
biam fazer, viram nel~s sncessores e descendentes de seu her6i civi
lizador Maire-A ta, Maire-~onan ou Sume. 

J a no mais anti go documento .e~ que se iaz ref erencia ao mi to 
4 • ' 

do .Sume, aparece a identificac;ao qeste com ,o ap6stolo Sao Tome, 
confusao provocada pela semelhan~ dos pomes, e repetida inume
ras vezes por cronistas e historiadores.. 0 documertto, a "New zeu
tun.g ausz preSi-llandt~"} folh.eto impresso no primeiro quartel do· se ... 
culo XVI, contem o seguinte trecho : "~les· tern tambem recordac;ao 
de Sao Tome. Quiseram mostrar aos portugt,teses as pegadas , de 
Sao Tome no interior do pais~ Indicam tambem que tem cruzes 
pela terra a dentro. · E quando f alam de Sao Tonie, chamam-lhe o 
Deus .Pequeno, mas que havia outrQ Deus maior.. _ E hem .crivel que 
tenham lembranc;a <f~ Sao . rome, l>ois e sab~do que esta corporal
mente .por t~as de Malaca_; jaz na Costa de Siramat, no Golfo de 
Ceilao . . No pais chamam tambem, freqiientemente,. seus filhos To:-
1ne. '' 3 

Esta, pois, enganado o c;oneg& Fernandes Pinheiro, quando, 
em nota a Cronica do P. Simao de_ Vasconcelos, COQside.ra f orjada 

. pelos jesuitas a tradic;ao de que p ap6stolo Sao Tome esteve ·na Ame
,ri~a,. "'piedosa fraude irtventada com 0 manifesto fim de convencer 

· aos indigenas que os novos missionarios eram sucessores imediatos 

3 . . Clemente Brandenburger, A Nova Gazeta da Te:r.ra do Brasil, pags. 37-38, Sao 
Paulo 1922. ' . : · , .· . 
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ao grande· ap6stolo, a quern haviam eles desconhecido-e· maltratado". 
0 erro do anotador da Cronica Ja f oi" -alias, apontado por Vale 
Cabral, que lembra µtnbem o f ato de que os Tamoio ( ou Tupi
namba) do Rio de Janeiro, entre os quais Thevet encontrou o mito 
do Sume, nao haviam sido visl.tauos ainda i)'elos jesuitas. ~ ·De 
outro lado, afigura-se-nos evidente gue os missionarios jesuitas pro
curassem · tirar da confusao do her6i mitico com o santo cristao as 
vantagens que dai decorriam para o trabalho da catequese~ 

, . 

Nas suas cartas, .o P. Manu~l da Nobrega se refere vat1as 
vezes ao mito do Sume. Vale a._pena reproduzir essas passagens, 
em que se mencionam algumas particularidades especialmente in
teressantes que nao aparecem no · relato de Thevet. Em 1549, es
crevia o missionario: "Tambem me contou pessoa f idedigna qt.le 
as raizes de que ca se faz o pao,. que s·. Tome as deu, porque ca 
nao tinham pao nenhum. E isto se sabe da fama que anda entre 
eles, quia patres eorum nuntlaverunt eis. · Estao daqui perto umas 
pisadas figuradas em uma rocha, que todos dizem ser suas. Como -_ 1

. 

tivermos mais. vagar, havemo-las de ir ver."6 Em outra carta, do 
mesmo ano, informa: "Tern noticia igualmente de· Sao Tome e de 
um seu companheiro e mostram certos vestigios em uma rocha, que 
dizem . ser deles, e outros sinais em S. Vicente~ que e no fim desta 

. costa. Dele c0p.tam que lhes dera OS alimentos que ainda ho je 
usam, que sao ra.izes e hervas e com isso vivem hem; nao obstante 
dizem mal de seu companheiro, e nao sei porque, senao que, como . 
soube, as frechas que contra ·ele ati.ravam voltavam sobre si · e" os · - --~~ M 
matavam." 1· E,~ finalmente, -na "Informa<;ao das Tetras _do ~rji~· ~:.·-~-
sil", que parece ser tambem de 154~: "Diz_em eles que .Sao To- . 
me, a quern eles chamam Zome, passou por aqui, e isto lhes ficou 
por dito de seus passados e que suas pisadas estao sinaladas 
junto de um rio; as quais eu f.ui ver pQr mais~ certeza da· verdade 
e vi com os pr6prios olhos, quatro pisadas ·mui sinaladas com 
setis dedos, .. as ~ais alguma.s ve~es cobre o r1o quando e_nche; .1 
dizem tambem que qtiando deixou estas pisadas ia f ug.indo dos 
1ndios, que .o ·queriam frechar, e chegando · ali se lhe abrira o rio. 

- ~ . . . 

4. Fernandes Pinheiro,. em Simao de Vasconcelos, Cron.tea da Comj>anhia de Jesus 
do Estado do Brq.sil, pag. 297, Rio »de Janeiro 1864. 

· 5. Vale Cabral, em Manuel da Nobrega, €arta-s do Brasil, pag. 101, Rio de Ja
neiro 1931. 

6. Nobrega, o. c., pag. 78. 
7. Nobrega, o. c., pcig. 91. 
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. , ~ pas~ra por meio dele a outra. _parte sem se molhar, e dali f oi 
.,-"-~;" ~ _ para a India. :Assim me,smo cont~ que, 4uando t> queriam fre-
,,. + {;, . 

"' - char OS fndios, as frechas Se tornavam par.a eles, e OS matos lhe 
r ?'' • • ':- f aziam caminho ~ por onde vpassasse: ..outros~ contam isto por escar-
. ~~·/:.. · neo. Dizem tamhem que lhes prometeu que havia de tornar outra 
. r " - vez a ve-los." 6 

Pertence antes ao dom1nio do folclore do que a mitologia a 
questao das pegad(;l.s de S,ao Tome. Em todo o B:rasil, como em 
outras terras, encontram~se, em t ochas e rochedos tl~ toda especie,. 
sinais niais .ou menos parecidos cgm a impressao de pes humanos. 
Desde sempre, a imagina~ao popular se tern delei.tado em estabe
lecer urna relaQao. entre esses ve&tigios e al.gum personagem mitico 
ou hist6:rico. - A julgar pelos relates antigos, os indios ja falavam 
em pegadas de Sume, que em virtude da conf usao estabelecida . pas- I 

saram logo a figurar . como impressoes de Sao Tome. Algumas, 
tao pequehas que mal correspondem ao pe duma crian<;a, eram 

·. apontadas como sen do de algum companheiro de Sume ou, poste
riorme!!,te, . do Ap6stolo cristao. Encontram-se tambem sinais 
atribuioQs a ,out.nos: santos, coma, p. ex., a Sao Luiz"' Como ja dis
se1nos, essas t.radic;5es nao se lim1tam, porem, ao territorio do Bra
sil. Existem em todo ·o -mundo. Ve jamos algumas delas, a titulo 
de comparac;ao com a que se ref ere ao Sume. Colhemo-las num an-

. ·' tigo vtilume do "Globus"'~ onde R1chard .Andree reuniu uma serie I 

de exemplos do f enomeno, afim de mostrar a sua universalidade. 9 

'Na terra do;s Mixes ( Mexico) , diziam os indios~ . surgira outro
'ta um ·norrtem-ae· tongas barhas, vindo do lado do Pacifico e ens.i
nando uina nova religiao. - P ersegµido pelos homens, que nao acre
di ta vam em suas palavras,. refugiou-se no cume da montanha de 
Zempualtepec, 994e deSCl:pareceu dfU>ois de deixar no solo a impres-
sao de seus pes. 10 · ' · . . 

Sao muitas as pegadas de Buda. , Destas, a mais conhecida ea 
Sripada, a sagrada impressao do pe de Buda no cume do pico de 
Adao, na ilha de ·ceila:o.~ Nesse. ponto, Bttda teria pisado a terra 
pela ultima vez antes de >-J!ntrar no nirvana. 11

. 

8. Nobrega, o. c-•, pags. 101-102. 
9. Richard Andi-ee, "FusssJ?uren ". ·Globus. Vol. ·xxx, p~g. 207. Bfaunsch

weig 1876. 
10. Miihlenpfordt, em R. Andree, o. c. 
11 . Schmarda, em R. Andree, o. c. 
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_ Certa ocasiao, em Damasco, Maome qµ~s descer de seu camelo, 
q~ndo lhe apareceu o arcanjo Gabriel, dizendo-lhe que n3:o entra.ria 
no . paraiso celeste s~ entrasse no ·paraiso terr.erio (Ilamasco). 0 
profeta, que ja pusera um pe 1.10 chao, tornou a montar -no catile~o, 
deixando, porem, o seu rasto no solo pedregoso. 12

• 

E po.r· ai a · £ora. Cren~as se~elhantes existir:a,m na Grecia 
classica, entre os cristaos da ldade Media, erttre os negros da , 
Afrk~~. . 

Qs indios do nosso litoral imaginavam a S.ume como homem ·de 
.cor. ·branca e longas barbas~ Entre OS pnvos: a'as aritigas ~iviliza
~oes americanas, o her6i civilizador era apresentado de maneira se
lhante. Homem de longas barbas, usando uma comprida veste 
branca, apareceta entre eles, vindo; dos lados do· ori~nte, ou mes
mo do ocidente, para, depois de cumprida a sua missao, tornar a 
.<lesaparecer no leste ou no oeste . com a promessa de voltar um 
dia. Os tipos mais · conhecidos .Sa<? as f iguras de Quetzalcouatl 
entre os· mexicanos, de Gucumatz e Itzamna entre os M~ya, de 
Bochica e Nemterequeteba entre os Chibcha. de Pachacamac e Vi
racocha e11tre os .Peruanos. 13 

Da mesma · forma con10 no Htoral brasaeiro os franeeses e . . ~ . . ~ - . 
os jesuitas for am recebidos como descendentes ou emissarios de 
Sume, os indios ·mexicanos receberam a Cortez como sendo Quet
zalcouatl, cujo retorno se esperava. De um modo geral, ·os abori
genes . sulamericanos yjam nO's europeus representantes de seu lier61 
de cu1tura, que lhes vinham trazer uma porc.ao de objetos en:viados 

._por estes. l4 . 

Uma particularidade ci.triosa de que nos. fala Nobrega e .. a;-das 
Jlechas lan~adas ora contra o colnpanheiro ·de .sume·, ora contra 
o pr6prio her6i, e que voltavam, matando aos. que. a:s _haviam atira
do. Em_bora o· jesuita se refira apenas· a flec~as; aerefiitamos tra
tar-se . de bumerang ou · de alguma arma patecida. , Certo, o bu
merang, cujo emprego se limita- em geral a _regi5es · desprovidas de 
densas florestas, . nao se enumera entre as artU'lS de guerra das tri-

- QUS tupi-guarani do litoral. Entretanto; ' ~· hem -pQssivel que ': ·os 
· · caraibas ou pages o tenham usado ei:n suas praticas. .E, ·pelo ll)enos, 

o que se pode depreender do seguinte trecho do P. Simao de·- v as
concelo~: "Um tr~o de sol9ados portugueses., que tinha partido em . .• 

12. Palgrave• em R. Andree, <>. c. 
13. Ehrenreich, o. c., pag. 41. L L L 
14. Ehrenreich, o. c., pag. 58. 

. ' 
I ' 

• 
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-~ompanhia de grande . quantjdade· d~ indios_a fazer guerr.a ao ·sertao, 
viu com seus olhos, e depos uniformemente ·o· caso seguinte. Postos 
·em fronteira dos inim:igQs os .nossos, entraram em duvida, se se 
ha via de acometer, OU nao, porque es.tavam entrincheirados f Orte-, 
mente, e com· melhor.partido de defensores. Eis qtte um dos indio~, 
que por nos mifitavam, sai a um terreiro'"fronteiro ao inimigo, e fi
xando na teri;a duas £orq11ilhas, amarrou fortemente sobre elas 
uma-clava, ou ma~a de pa!J, que e. ·sua esp_ada, e chamam tangap~ma, 

· toda galanteada de p.enas ·-de pµ:ssaros var.iadas em cores. _Depois que· 
teve ~marrada a clava, convocou a muitos -dos seus _para que dan
sassem, e· cantassem-.ao r.edor dela : e a<tabadas su~s, dansas, e canl"' 
tos, come~ou o ·mes mo f eiticeiro a fazer as suas per-si so~ e ao red or 
da mesma ·ma~a~ actescentando a elas ridiculas cerimoni-~s, momos 
e esgares. Feito isto, .chegando-se a espada, OU ma~, disse entre 
dentes certa& palavras mal pronunciadas, .•e pior entendiclas: e ditas 
:estas, . soprandu, aJem delas tres vezes sobre a espada, de improviso ·. 

· ··· ficou esta s6lta · das ligaduras em que estava, saltou fora das for
quilhas, e f.oi voando pelos ares com assaz de admira\~O dos por
tugueses, qite, desejosos de vet o fim, persever-avam em um lugar ~ 
Coisa espantosa ! Dali a pouco espa~o de tempo, viraµi , todos· que · 

~tornava a vir a tnesma espada voanoo· pelos ares, nelo mesmo. cami ... 
nho, ea vista de todos se tornava ~- por no pr6prio luga.r, e sobre 
as mestnas, f 9rquilhas·: po rem, com .grande - diversidade, · porque 
vinha toda ensangii.entada, e estilando sangue, · qual se viera ·de 
g-ranttes matan~as. - ·F·icaram. co.nf usos .os portugueses,, po.rem o . 
f eitic.etro ~ohfente, e declarou-lhes o progn6stico a sinal certo de 
vit6tia : a~resc~.ntando que. podiam seguros aco.meter ,. porque l,.aviam 
de matar os con.tratio~, e detramar deles muito sangue. ~le o 
disse, e ·o . suces·s9 (). ·rilo&trou, brevemente, parque mataran1 sobr.e 

1 

quatro mil, e puser~ em_ fuga inumerayeis. " _ 1
5 

.. 

Em todas as 'parte~· do mund_o, verificou-se a ex~stencia do 
bumerang ou .d~ instrumentos: mais ou .menos- par~cidos com essa. 
arma~ A mitologia 'ger¢a'nica f~la do "'m~rtelo" de ·wooati OU 
Thor, que voltava a mao -do deus que o arremessava. Uma 

. -~ ' 
arma de tipo semelhante apatece ~em t~presenta~oes de ca~as do: 
antigo Egito. Encontramo-la · tampem entre os Papua, que a usam. 
na cac;a de avestruzes e cangurus. ·- -Na· ·America do Norte, os-·in
dios do Arizona e da Calif 6rnia empi:egavam-na igualmente na 

15. Simao de Vasconcelos, o. c., i.a. p'aTte, pag. 73.' 
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s:a~a. Por seu turno, as flechas que "voltavam sobre si", de qtie 
.fala o· P. Nobrega quandq se refere ao-· mito do Sume, hem tomo 

· & t'reph.o ~ de Simao de V asconc.elos qtie acabamos de reproduzir ~ 
parecem-nos indicar que alguma arma do tipo do bumerang tenha 
existido tambem de q_ualquer modo _entre · QS Tupi da cost~ · bra-
-sileira. " 

Para terminar, vejamos ainda. UJl1 trecho da "Viagem" do P. 
I vo d'Evreux, capuchinho £ranees que estev~ -no Maranhao_ em 
principios do seculo XVII. 0 missionario · reproc!uz as p~~awas 
·de um indio que lhe relatou €> mi to do het~i civilizador d~ i ri&u: 
'''Nossos pais ja por tradi~ao nos contaram que outrora veiu- aqui 
um grande Marat·a de Tupan, isto e, Ap6stolo de Deus, nas ·pro

·v~ncias on de residiam., e lhes ensinou muitas coisas de . Deus : f oi 
ele ~em lhes mostrou a mandioca, as ra~zes para f azer pao, . porque 
:antes so comiam nossos pais raizes do mat~~ V endo,. este M arata, 

· · que nos~os antepassados nao faziam· caso do que dizia, resolve_u 
.deixa-los; mas antes -quis dar-lhes um'" testemunho de sua vinda 
.aqui, esculpindo numa rocha uma especie de mesa, imagens, Ietras, 
a f orma de seus pes, e .dos seus compa:nheirds, as patas dos animais 
que· traziam, os furos dos ·cajacios a que se arrimavam em viagem, 
o que feito passaram o ma~, procurando outra terra. Reconhe
cendo nossos pais a f al ta, procuraram-no muito, po rem · nunca dele 
tiveram noticias, e· ate hoje ainda nao veh.t visitar-nos aJgum Ma-
·rata de Tupan." 16 · 

Ve-se, pois, que o mito do Sume se· repetia de forma: mais oti 
menos semelhante entre as varias tr'ibus tup1-guaranil es.tabele
cidas ao. longo do nosso litoral. 
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