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PREFACIO

Nem sempre lé fácil determinar até que ponto as tradições folclóricas
das diferentes regiões do Brasil podem e devem ser consideradas como sol revivênclaa do patrimônio mítico de tribos ameríndias. E' notõrlo que a
rrande disparidade de contingentes étnicos que se amalgamaram na formao&o do povo brasileiro tez com que em nosso folclore se fundissem ele
mentos das mais diversas procedências. Além disso, as particularidades da
paisagem geográfica, multo variada em consequência da enorme extensão
do território, contribuíram, por sua vez, para modificar as formas primiti
vas dos mitos, imprtmlndo-lhes diferentes cunhos regionais.
O estudo do folclore nacional deve, por isso, atender de modo especial
às particularidades históricas, étnicas e geográficas, evitando, em primeiro
lagar, as generalizações apressadas. Muitas vêzes, um nome qualquer, como
saci, mbol-tatá, jurupari, curupira etc, corresponde a representações multo
diferentes, de acordo com a região em que o mito foi registado. For Ssse
motivo, os nossos trabalhos de folclore, para serem satisfatórios, h&o de
estribar-se, cada vez mais, em pesquisas cuidadosas e pormenorizadas. As
belas construções teóricas por sl só sfto insuficientes para a Justa
compreensão da realidade.
Os assuntos abordados neste livrinho poderiam — é claro — ser desen
volvidos conslderàvelmente de vários pontos-de-vista. Não tivemos, portem,
a pretensão de estudá-los de modo exaustivo. Quisemos táo somente discu
tir alguns dos aspectos mais interessantes — a titulo de sugestões e notas,
e não como realização dum estudo sistemático. Quisemos mostrar aos lei
tores uma diminuta parcela da grande variedade de conhecimentos que os
assuntos brasílicos — sobretudo a etnografia e o folclore — proporcionam
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a quem os encare com o devido lnterêsse. Sirvam, pois, as páginas dêste
pequeno volume como estimulo aos que, dispondo de mais abundantes re
cursos bibliográficos, e possuindo meios de pesquisas dlreta, queiram deõicar-se a êsse género de estudo, tâo úteis para a compreensão da terra e
da gente do Brasil.

1. ERVA SANTA
Nâo foram poucas, certamente, as curiosidades e esquisitices que o
homem branco veio encontrar no seio das populações indígenas da Amé
rica. Mas talvez nâo seja exagêro afirmar-se que, dentre todas elas, a que
maior repercussão teve no Velho Mundo foi o uso do fumo. As estatísticas
comerciais evidenciam como é considerável o p6so que o consumo do taba
co exerce de há muito na balança econOmica de quase todos os países civi
lizados. Os impostos sobre charutos, cigarros e produtos congéneres repre
sentam parcela considerável nos orçamentos anuais de muitos governos.
Já Cristóvão Colombo, ao arribar ás Antilhas, observou entre os sel
vagens o hábito de fumar tabaco. Foi um companheiro do descobridor ge
novês, o Padre Roman Pane, quem descreveu pela primeira vez êsse vege
tal, no ano de 1496. Mais tarde, verlficou-se o uso do fumo entre numero
sas tribos indígenas do Novo Mundo. Umas o fumavam, outras o masca
vam, outras ainda usavam-no em forma de rapé.
Donde teria vindo o hábito de fumar • Ao contrário do que muitos
afirmam, talvez nao seja costume orlglnàrlamente americano. Em sepultu
ras pré-histórlcas da Europa e da Asia se encontraram cachimbos, parecen
do que BC fumavam várias esplécles de vegetais aromáticos, como o cânha
mo, a língua-de-vaca, a alfazema e outros mais. Segundo a opinião de alKuns autores <1) *, porém, provável que o tabaco também já tenha sido
rumado pelo homem pré-histórico do Velho Mundo. Na China, onde se de
senterraram cachimbos antiquíssimos, cresce também uma espécie nativa
dessa planta. Nas suas migrações pelo estreito de Behrlng, os povos asiá
ticos apontados como os primitivos povoadores da América do Norte teriam
trazido consigo tambiém o hábito de fumar e o tabaco.
Em escavações feitas no continente norte-amerlcano, acharam-se ca
chimbos em lugares outrora ocupados por habitações e sepulturas, mas
que já estavam cobertas de cerrada mata virgem. Os fornilhos dêsses ca
chimbos, feitos de pedra-sabão, serpentina ou barro cozido, ostentam geral
mente artísticos trabalhos de escultura e gravação. Uma parte dessas es
culturas representa fisionomias humanas com traços nitidamente mongolói
des, fato que se tem Invocado em apõlo da hipótese que acabamos de
mencionar.
Para nós, o hábito de fumar é simplesmente um vicio. Para os índios,
porém, tinha de ordinário significação essencialmente religiosa ou, pelo
menos, mágico-medlclnal. Além disso, é notório, entre outras coisas, a
importância do cachimbo-da-paz nas relações lntertribals entre os Indí
genas da Amérlca-do-Norte. Para êles, o cachimbo constituía um símbolo
sagrado.
(1) Veja-se, entre outros, o Interessante trabalho de C. Arriens, "Wle
der Wilde raucht und schnupft". DIe Koralle, n.« 5, págs. 49-56. Berlim,
agósto de 1925.
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Na vida de numerosas tribos sulamericanas, o tabaco era de fato a
"erva santa", o santo remédio para curar toda sorte de males do corpo e
da alma. Em delicioso estilo quinhentista, informa, por exemplo, o Je
suíta Fernão Cardim no seu tratado Do principio e origem doe índios do
Bnudli "A alguns faz muito mal e os entordoa e embebeda; a outros faz
bem e lhe faz deitar muitas reimas pela boca. As mulheres também o
bebem, mas são as velhas e enfermas, porque tê êle muito medicinal, prin
cipalmente para os doentes de asmas, cabeça ou estômago, e daqui vem
grande parte dos Portugueses beberem êste fumo, e o tem por vicio ou
por preguiça, e imitando os índios gastam nisso dias e noites" (Z). Essa
observação, que se refere aos primitivos habitantes do litoral, e que con
corda com os informes de quase todos os cronistas dos primeiros séculos,
aplica-se de modo geral a grande maioria das tribos selvagens. índios
que ignoravam o uso do fumo ao entrarem com contato com os brancos
constituíam verdadeira exceção. Estão neste caso os Parintintln do Rio
Madeira, 'os quais , segundo o depoimento de Curt Nlmuendaju, pareciam
mostrar a principio verdadeiro horror diante do vicio de fumar. Informa
esse etnólogo que "não eram capazes de chegar perto de uma pessoa que
estivesse com cigarro aceso na bôca, e de longe pediam que o atirasse
fora." (3). Entretanto, trata-se aqui, como já dissemos, de um caso ex
cepcional. Em regra, dava-se exatamente o contrario. Aliás, os próprios
Parintintln não tardaram a fazer os primeiros ensaios com o uso do fumo.
E' o mesmo Nlmuendaju que mo diz em seu relatório etnográfico: "Hoje
já existem rapazes que tomam o cigarro da boca de qualquer um dos
nossos, tiram, desajeitadamente e tossindo, algumas baforadas, metendo
outra vez o cigarro na bóca, do seu dono" (4).
Os métodos de aplicação mágico-terapêutica do tabaco variam pouco
de uma tribo para outra. Uma das descrlçSes mais Interessantes é a do
viajante francês Jules Crevaux, que visitou os Rukulena ou Urukuiuna
pertencentes & família linguistica karatb e estabelecidos nas Guianas fran
cesas e brasileira.
O enfermo, acompanhado de alguns membros da família ou de vários
amigos, é conduzido a cabana do médico-feiticeiro, junto á qual está ar
mado, num terreiro, pequeno rancho de falhas de palmeira, parecido com
uma grande jaula. Depois de enfeitar-se com penas e uma porção de
outros aderêços, o feiticeiro entra na jaula, enquanto as pessoas presentes
guardam silêncio. Dentro em pouco, porém, ouvem-se as vozes dos animais
da mata virgem, desde o chilreio das aves e o rugido das onças até o
assobio dos macacos e o sibilo das serpentes, tudo magistralmente imitado
pelo feiticeiro no interior da jaula. Essa representação tem o objetlvo de
dar ao doente a idéia de que o feiticeiro se aconselha com os espíritos
que habitam os corpos dos animais. ApÔB uma solene canção final, du
rante a qual o médico bate constantemente os pês no chão, êle se retira
do pequeno recinto. Segue-se o tratamento do paciente. O médico-feiti
ceiro fuma alguns charutos fornecidos pelo doente ou por amigos dêle.
Sopra a fumaça com fôrça sobre a parte do corpo em que o enfêrmo sente
a dor. Nos intervalos, chupa energicamente o charuto e amassa, com vio<2) Fernão Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil (2.' edição:
Brasiliana, vol. 1«8), págs. 161-152. São Paulo 1930.
(») Curt Nlmuendaju, "Os Índios Parintln do Rio Madeira". Journal
de la Société. de» Amerlcaaistea de Parla, n. s., tomo XVI, ,pág. 23».
Parts 1924.
(4) Ibidem.

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL

27

1ência, o corpo do doente, afim de extrair-lhe o mal. Concluindo a cura,
faz ainda ao enfêrmo uma série de recomendações, que se reduzem tôdas
a uma dieta, rigorosa. Se o paciente recupera a saúde, o feiticeiro costuma
ser

recompensado com uma rêde-de-dormir.

A significação religiosa do uso do fumo aparece, por exemplo, com
especial evidência no costume dos índios Tapirapé, do Brasil central, de
enterrarem o pagé “com um cachimbo cheio de tabaco na bôca, de modo
que possa fumar para extinguir a fadiga durante a viagem para Marata
va” (5).
No xamanismo dêsses Índios, o tabaco desempenha, aliás, um
papel

verdadeiramente

extraordinário.

Os índios Uitoto cozinham fôlhas de tabaco, que, assim, se transfor
Inam

em

massa

portância,

como

de

consistência

sejam

viscosa.

expedições

Para

guerreiras

discutir

ou

de

assuntos

de

im

caça, reunem-se à

noite na maloca em tôrno dum pote com essa massa. De tempos em tem

pos, mergulham nela os dedos indicador e médio, para lambê-los em se
guida. A êsse ato dá-se importância tal que o consideram como espécie
de juramento, que obriga a todos os que lambem a massa a participarem
de tôdas as em prêsas que a assembléia resolve- organizar

(6).

Os índios Mura, possuem um jogo no qual a ação de fumar assume uma

feição curiosíssima.
Primeiro, queimam determinadas plantas, inalando a
fumaça; a seguir, abraçam-se, dois a dois, soprando, uns aos outros, o
fumo aromático no nariz. Depois de frenético berreiro, acompanhado de fan
tásticas gesticulações e extraordinário fluxo de palavras confusas e dis
paratadas, os parceiros desmaiam e às vêzes até chegam a cair mortos.
Entretanto, a maneira mais comum entre as várias populações indíge
nas era o de fumar charutos. Dos Tupi do litoral informa, o já citado Pa
dre Fernão

Cardim:

“Costumam

êstes gentios beber o fumo da

petigma,

por outro nome erva santa; esta secam, e fazem de uma fôlha de palma
uma canguera, que fica como canudo de cana chreio desta erva, e pondo
lhe o fogo na ponta metem o mais grosso na bôca, e assim estão chupando
e bebendo aquêle fumo, e o tem por grande mimo e regalo, e deitados
em suas redes gastam em tomar estas fumaças parte dos dias e das noi
tes” (7). No último quartel do século passado, o Dr. Karl von den Steinem
observou, entre os Bakairi do Xingu, charutos de mais de 25 centímetros
de comprimento (8). Não é de admirar, portanto, que, ao fumar um cha
ruto dêsses, um ou outro selvícola ficasse um tanto atordoado, embora
nem sempre o tabaco fôsse excessivamente forte. O uso de cachimbos pa
rece ter sido muito raro entre os índios do

litoral.

Alguns conheciam o

cahimbo tubular, empregando-o nas fumegações rituais.
interior fumavam cachimbos de barro com fornilhos.

(5)

Maratava

é

a

morada

dos

mortos.

Charles Wagley, “Xamanismo tapirapé”.
Antropologia, n.º 3, pág. 24.

(6)

O

Várias tribos do

(9).

costume

é

referido

por

Boletim do Museu Nacional, n. s.,

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1943.

A descrição dêste costume, observado também entre os Miranya,

encontra-se no segundo volume da

obra, Zwei Jahre unter den Indianerm,

de Theodor Koch-Grünberg, pág. 302; Berlim 1910.
(7)
(8

O. es, pág. 151.
Karl von

den

Steinen, Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens,

págs. 68-69. Berlim 1894.
(9) A. Métraux, La eivilisationa
págs. 116-117.
Paris 1928,

matérielle

des tribus tupi-guarani,
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Concluindo, resta-nos lembrar qeu as palavras portuguêsas “pito” e
“pitar” são derivadas do têrmo tupi-guarani petigma ou pityma, que ocorre
no texto de Cardim há pouco citado.
} k k

2.

O PÃO DOS ÍNDIOS

Pode se considerar indício de elevada inteligência dos índios sul-ame
ricanos o terem transformado a mandioca, planta de raízes primitivamente

fibrosas e tóxicas, em alimento de real valor (1). O papel que coube à
batata na economia do império incáico do Peru, foi desempenhado, em grau
bem mais notável, pela mandioca na vida dos aborígenes da costa. oriental
e de outras regiões da América do Sul. A mandioca silvestre produz ape
nas raízes pouco desenvolvidas e com pequena quantidade de amilo. E'
sòmente com o cultivo prolongado e intensivo que essas raízes finas se
tornam grossas e feculentas. A extração do ácido cianídrico, que se con
segue prensando e aquecendo a massa, foi uma das invenções mais im
portantes dos nossos selvícolas.

Os portuguêses aceitaram o cultivo da mandioca tal qual o praticavam
Aperfeiçoaram apenas os métodos de preparação, servin
do-se, para ralar as raízes e prensar a massa, da fôrça hidráulica, que os

os

indígenas.

índios não sabiam aproveitar.

Em tôda parte, foram surgindo grandes en

genhos de farinha, que produziam a farinha de mandioca para os colonos
das povoações recém-formadas e para o abastecimento dos navios que apor
tavam no

litoral.

\

Entre os índios, o plantio de mandioca era trabalho das mulheres. Os
homens faziam sòmente o roçado. Plantava-se em qualquer época do ano,
ou melhor, tôda vez que se arrancavam raízes, preenchia-se imediatamente
a lacuna, plantando novos ramos.
Na preparação da farinha, os homens
ajudavam apenas quando se precisava de maiores quantidades para longas
viagens ou expedições guerreiras.

Já os primeiros viajantes que visitaram a América, como, p. ex., Amé
rico Vespucci, mencionam a mandioca. Hans Staden deixou-nos indicações
sôbre o seu cultivo e preparação entre os índios do litoral.
“Quando querem plantar, derrubam as árvores do lugar que para isso
escolheram, e deixam-nas por cêrca de três meses.
Então lhes deitam
fogo e queimam-nas.
Depois fincam as mudas da planta de raízes que
usam como pão, entre as cepas das árvores. Êste vegetal se chama man
dioca.
E' um arbusto de um abraça de altura e que cria três raízes.
Quando querem prepará-las, arrancam os arbustos, destacam-lhes as raízes
e enterram de novo os pedaços das hastes. Estas pegam e se desenvolvem

tanto em seis meses, que podem ser utilizadas.
Preparam
pedra

as

(1)

a

raízes

mandioca

de

totalmente,

três

em

modos.

pequenos

Primeiro:
grumos,

trituram

extraindo

sôbre uma
o

suco

com

A primeira descrição científica da mandioca aparece na Historia

Natura 11s

Brasiliae

princípio,

havia,

(1648),

entre

ficação dessa planta.
Janipha, Jatropha etc.

de

Guilherme

os botânicos,

muita

Piso

e

Jorge

discordância

Marcgrave.
quanto

à

NO

classi

Ora era incluída no gênero Curcas, ora nos gêneros
Hoje

os livros de botânica a registam como per

tencendo ao gênero Manihot, da família das Euforbiáceas,
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uma cana, feita de casca de palmas e chamada ttpitl. Dêste modo se torna
s£ca a massa, quo depois passam numa peneira. Da farinha fazem bolos
fininhos. A vasilha na qual secam e torram sua farinha ê feita de barro
queimado e tem a forma de uma gTande travessa.
Segundo: . Tomam as raízes frescas, deltam-nas nágua, deixando-as af
apodrecer; retlram-na então e secam-nas na fumaça sôbre o foco. Chamam
a estas raízes sêcas carimã. Conservam-se por muito tempo. Quando os
selvagens querem utilizá-las, esmagam-nas em um almofariz de madeira.
Isteo da uma farinha branca. Com ela fazem bolos que se chamam beijus.
Terceiro: Tomam mandioca bem apodrecida, nâo a secam, mas a mis
turam com sêca e verde. Obtêm assim, torrando, uma farinha que se con
serva perfeitamente um ano. E' boa também para comer. Chamam-na
ultán" (2).
A cultura da mandioca já devia ser bem antiga quando os europeus
arribaram à América, o que se depreende das múltiplas aplicações do pro
duto entre os índios da época.
Em primeiro lugar, os Tupi-Guarani da costa faziam da farinha os seus
bolinhos, a que chamavam mbefi, nome que os portuguêses transformaram
cm brlju. Mrmbeka era o nome dado pelos Índios ao pirão, que! se gene
ralizou entre grande parte de nossa população rural. Havia também um
bolo de mandioca chamado pokeka. Na preparação do kunibn empregava-se, além da farinha de mandioca, o fruto da sapucaia. E assim poder-se-iam enumerar muitas outras comidas feitas com êsse produto, de
que se fabricavam também bebidas fermentadas (kanlm e knnml), bem
ramo molhos para temperar os alimentos.
O padre Manuel da Nóbrega refere ter ouvido dos índios Tuplnambfl.
que a mandioca lhes fôra doada por um homem de nome ZomJé. Êsse
personagem é frequentemente identificado com o Apóstolo São Tomé, que
teria estendido a sua viagem, pela China e pela fndia, até o Brasil. Ou
tros consideram a denominação ZoraO como corruptela de Zeml, nome de
uma divindade venerada pelos aborígenes de Haiti, que, além de lhes trazer
o fogo, teria ensinado a êsses índios o cultivo de plantas de raízes tuberosas
(3). Zomé ou Suroé é o grande herol civilizador dos Tupinambá. O mito dessa
figura foi registrado principalmente por André Thevet, no século dezesscis.
A origem da mandioca ocupa um lugar de destaque na mitologia de
muitas tribos ameríndias.
Os Índios Pareci, tribo aruak do Brasil central, explicam-na da segnlntf- maneira:
"Zatiamáre e sua mulher, KOkotérO, tiveram um casal de filhos: um
menino, ZOkôôiê, e uma menina AtlOlO. O pai amava o filho e desprezava
a filha. Se ela o chamava, éle lhe respondia por melo de assobios; nunca
lhe dirigia a palavra.
Dcsgotosa, Atlõlô pedia a sua mãe que a enterrasse viva, visto como
assim seria útil aos seus. Depois de longa resistência ao estranho desejo,
KOkotêro acabou cedendo aos rogos da filha, e a enterrou no melo do
cerrado. Porém, ali nâo pode ela resistir, por causa do calor, e rogou
(S) Hans Staden, Duan Vl«(ren« no Braoll. Tradução de Ouiomar de
Carvalho Franco. Págs. 162-163. São Paulo 1943.
(}) Manuel da Nóbrega, Carto* do Brasil, págs. 91, 101. Rio de Ja■eire ttU. — Robert Southey, Illutorla do Brni.ll. Traduzida pelo Dr. Luis
Joaquim de Oliveira e Castro. Tomo I, pfitf*. 323-I524. Hio de Janeiro 1SC2.
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que a levasse para o campo onde também não se sentiu bem. Mais
uma vez suplicou a KOkôtêrô que a mudasse para outra cova, esta ultima
aberta na mata; ai sentiu-se a vontade. Pediu, então, ã sua mãe que se
retirasse, recomendando-lhe que não volvesse os olhos, quando ela gritasse
Depois de muito tempo gritou; KokôtêrO voltou-se, rapidamente. Viu,
no lugar em que enterrara a filha, um arbusto mui alto, que logo se
tornou rasteiro assim que se aproximou. Tratou da sepultura. Limpou
o solo. A plantinha foi se mostrando cada vez mais viçosa. Mais tarde,
Kôkôtêrô arrancou do solo a raiz da planta: era a mandioca" (4).
Em seus traços essenciais, êsse mito se repete em muitas tribos ame
ríndias. De tipo bem diferente é a tradição registrada por Karl von den
Steinen entre os Bakairi, tribo caralba das nascentes do Xingu.
Contam Ssses Índios que a mandioca lhes foi doada por K£ri, que por
sua vez a recebera do veado. O primitivo dono tia planta era. porém, o
peixe bagadú ou pirarara. Foi da seguinte maneira que o veado entrou
na posse da mandioca:
"O veado estava com sede e foi procurar água. Nessa ocasião encon
trou o bagada. O bagadú estava em sêco e respirava com dificuldade.
Disse então ao veado: "Carrega-me! Trança um laço de irnbira, para
carregar-me". Depois de trançar o laço de imbira, o veado põs o hagadú
nas costas, levando-o ao barranco do Rio dos Beijus. AI disse: "Agora
tenho muita vontade de descansar". Mas o bagadú não queria que o veado
parasse. Assim, conversando, desceram o barranco. Em baixo, lançaram-se
no rio. O veado sentia-se bem na água. O bagadú levou o veado para
sua casa. Depois de ai chegarem, o veado bebeu pogú e também comeu
fceijús. O bagadú conduziu o veado á plantação de mandioca; êsse foi
caminhando atrás daquele. Vendo a mandioca, quebraram ramos, atando
três em feixe. Depois foram para. casa. "Amanhã quero ir-me embora",
disse o veado e ainda dormiu essa noite na casa do bagadú. Na outra
manhã, disse o bagadú: "Leva op ramos de mandioca. Faze o roçado, e
em seguida planta os ramos". E acrescentou: "Se estiverem bem planta
das, em breve terás mandioca". "Passa bem", disse o bagadú ao veado.
Êste saiu da água. "Pois bem, vai!" "Eu vou para casa", disse o veado.
Entretanto pôs os ramos no chão, empilhando-os na margem do rio. Não
podia carregá-los sòzinho e deixou-os al. Foi para casa, aonde só chegou
de noite. Dentro em pouco voltou para o lugar "acompanhado do filho
e os dois então levaram os ramos para casa. Depois de pequeno descanso,
foram fazer roçado no campo. Mas a mandioca não dá no campo. Por
isso derrubaram árvores no mato. Fizeram fogo, queimaram a roça e
em seguida plantaram a mandioca". (5).
(4) O mito foi recolhido pela Comissão Rondon, que o divulgou em
um dos seus relatórios oficiais. Para a presente transcrição servimo-nos
do livrinho de Clemente Brandenburger, Lendas dos nossos Índios, pãgs.
34-35. Rio de Janeiro 193T. — Em seu estudo "Los Paressls", incerto no
tomo VI da Revista de la Soctedad Cientifica dei Paragmay (Assunção
1943), escreve o Prof. Dr. Max Schmidt: "... tenho que assinalar que não
{■ Zatiamare a mãe e KOtôtêrO o pai da criatura Atiolo, como o indica o
General Rondon, mas que, pelo contrário, KOtôtSró ê a mãe e Zatiamare o
pai. Ambos são mencionados com tal frequência nos textos das lendas dos
ParessI que não pode haver dúvida a êsse respeito." Nota à pág. 250.
(5) Karl von den Steinen, Inter den IVaturvSIkern Zental-Braslllens.
Pág. 382. Berlim 1894. Edição brasileira: Entre os aborígenes do Brasil
Central. Trad. de Egon Sehaden. Pãgs. 487-48S. São Paulo 1940.
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senhor da mandioca.
Kéri, o herói
beijús de barro vermelho, pois não
quÍs dar.
Zangado, Kéri pegou o
aparecer
armação sôbre a cabeça

Riu-se e exclamou: “Ora, vejam de que jeito ficou o senhor da man

dioca!"

Depois,

levou

a

mandioca às mulheres

bakiri

extração do veneno, que êle aprendera com o veado.

e ensinou-lhes

a

“E o veado agora tem

sua armação, come fôlhas e rói a casca dos ramos”.

Os Bakairis acredi

tam sinceramente que o veado conhece a manipulação da mandioca.
sinou-a a Kéri, que foi o professor das mulheres bakairi (6).

En

Para terminar, vejam os ainda uma interessante tradição ameríndia do
vale

do Amazonas:
O

|

aru, sapo de forma

achatada, vive de preferência nas clareiras

da

mata e nas plantações, mas nestas últimas sòmente quando limpas e bem
cuidadas.
E' esta a crença popular.
Das roças procuradas pelo aru espe
ra-se uma colheita abundante.
Conta-se que, oportunamente, o aru se
transforma num moço bonito, subindo o rio até as na centes, a fim de buscar
a Mandio ka manya, ou “mãe da mandioca”.
Esta passa então pelas roças,
à , semelhança da deusa Freya dos antigos
germanos,
abençoando-as

com

o seu olhar, quando cultivadas com

diligência.

Nas margens do Rio Negro encontram-se, de quando em quando, pe

daços de ramos que parecem provir de uma tribo de há muito desaparecida.
A

forma

dêsses

ramos

difere

consideràvelmente

da

que

hoje se

observa

na região.
Os habitantes costumam designar êsses dados achados com a
denominação de Aruapukuitá, i. é, “remo de aru”. Acreditam que o “aru”
os tenha usado nas suas viagens com a Mandiokamanya (7).
Observa
Nimuendaju (8) que no Rio Içana êsses remos são encontrados na época
da estiagem, sôbre o rio, em que aparece o sapo aru e em que se formam
densas neblinas igualmente chamadas “aru”. Assim se explicaria, segundo

aquê1e autor, serem os remos atribuídos aos lendários sapos “aru”, dos
quais se acredita viajarem

apressadamente rio acima durante êsses ne

voeiros.

+ k. k.

3.

SOBRE A HISTÓRIA DA BATATINHA

A batatinha é uma planta americana cujo cultivo se espalhou por tôdas

as regiões do globo, mormente pela Europa, que chegou a fornecer mais ou
menos cinco sextos da produção mundial. A América do Sul, de onde é
criginária, contribui talvez com 1% do total de todos os países, o que equi
vale, aproximadamente à produção do continente asiático.
No Brasil, a batatinha, a que os botânicos chamam solanum tuberos",
é conhecida também sob a denominação de batata inglêsa. Esta designação,
(6)

Ibidem

(7) Ermano Stradelli, “Vocabulários da língua geral português-nheen
gatu e nheengatu-português”. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. Tomo 104.
Vol. 1:58, pág. 380.

(8)
pág. 41.

Rio de Janeiro 1929.

Apud Nunes Pereira, Ensaio de etnologia amazônica (2.º
Manaus 1942.

edição),
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formada provàvelmente com o fim de se estabelecer uma distinção entre essa batata e a batata doce (ou jetica), cujo nome científico é Ipomoea
batatas, tem levado muita gente à opinião errônea de que a planta é ori
ginária da Inglaterra.
Quando Francisco Pizarro, o descobridor e conquistador do império in –
cáico, chegou ao Peru no ano de 1531, já encontrou a batata inglêsa culti
vada em grande escala naquela região, como também no Chile. Constituia
mesmo um dos gêneros alimentícios mais importantes produzidos pela agri
cultura indígena de tôda a zona andina.
Informa Prescott que no México

era desconhecida, o que êsse autor apresenta como prova “da inteira igno
rância em que as respectivas nações dos dois continentes ficaram umas em
relação às outras” (1).
Como refere Bukasow (2), os aborígenes do Mé
xico e de Guatemala cultivam uma espécie diferente, o Solanum andigenum.
Segundo informes divulgados pela câmara agrícola de Tortosa, Pizarro
mandou à Espanha as primeiras sementes, juntamente com uma carta em
que acentua as excelentes qualidades do “fruto”, ao qual até atribuí a fa
culdade de restituir aos anciãos o vigor da juventude.
Por intermédio do

Papa (3), as sementes do vegetal foram introduzidas na Bélgica, onde a
batata, entrou, como planta exótica, em vários jardins botânicos.
A sua
importância com o gênero alimentício foi reconhecida só muito mais tarde
Os espanhóis, p. ex., com o salienta G. Friederici (4) - tinham-na por “ali –

mento indigno”, com o também desprezavam, por plebéias, as roupas feitas
de tecido de algodão.
Não é impossível, mas até muito provável, que outros europeus, além
do conquistador espanhol, tenham conhecido a batata em terra americana,
levando sementes ao Velho Mundo, onde, pouca a pouco, a planta se foi

tornando conhecida.

Refere-se, p. ex., que em 1586 (portanto muito depois

de Pizarro), o navegador Francis Drake enviou batatinhas a um amigo na

Inglaterra, o que lhe valeu a fama de ter introduzido a planta na Europa.
Em 1850, erigiu-se na cidade de Offenburg, na Alemanha, um monumento

em homenagem a êsse navegador inglês.
Existe também na Alemanha um monumento dedicado à própria batata

inglêsa. Encontra-se no Oberharz, nas proximidades de Baunlage, e é pouco
conhecido, mesmo no interior do país.
Numa chapa de ferro, lê-se a se
guinte inscrição: “No ano de 1748 fizeram-se neste lugar as primeiras ex
periências com o cultivo da batata”.

Na Alemanha, onde se tornou conhecida muito depois de se espalhar por
outros países da Europa, introduziu-se a batata depois de passar pela
(1)
tory

William H. Prescott, History of the Conquest of Mexico and His

of the

Conquest

of

Peru,

nota

à

pág.

803.

The

Modern

Library.

Nova York, s, d.
(2) Veja-se Karl Sapper, Geographie und Geschichte der indianischen
Landwirtschaft, nota à pág. 29.
Hamburgo 1936.
(3) Nos livros dos anigos cronistas, a batata aparece geralmente sob
a denominação de papa; êsse têrmo não tem relação alguma com o chefe
da Igreja, mas é tomado ao idioma dos Quetchua do Peru.
Também na

língua dos Chimu encontra-se o têrmo papa para designar a batata inglê
sa, — Geogr. Friederici, HIIfswörterbuch für den Amerikanisten, pág. 75.
Ha]] e

(4)

1926.

Veja-se Karl Sapper, o.c., pág. 73.
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Ainda em 1616 o produto era tão raro que só as pessoas abastadas

o podiam comprar.

Foi sòmente com o interêsse que lhe dispensou Frede

rico o Grande que o cultivo dêsse vegetal se incrementou na Prússia e
em outros

estados alemães.

Na época do descobrimento, a batata inglêsa era cultivada pelos índios
num território que se estende de Chile, i. é, de 43º de latitude sul, até
Bogotá e o vale do Cauca, no norte (5). O primeiro “ habitat” da planta
não pôde ser ainda delimitado

com exatidão.

Embora

tenha sido encon

trada em estado silvestre sòmente na planície úmida e nas ilhas adjacentes
do Chile meridional, Rinnbach julga que o primitivo território tenha sido
bem mais extenso, alcançando mesmo no planalto andino (6). Tribos nômades
de economía coletora (ou “extratora”, como alguns preferem) exploravam
o Solanum commersonii, que cresce em estado silvestre no Uruguai e no sul
do Brasil. Esta espécie, porém, não chegou a ser cultivada pelos aborígenes.
(7), Modernamente foi plantada, no estrangeiro, onde já deu resultados apre
ciáveis (8).

•

Baseado em observações pessoais, o autor destas linhas é de opinião
que a batata inglêsa se encotra, em estado silvestre, também no sul de
Santa Catarina.
Referimo-nos a uma planta encontradiça nas nascentes
do rio Capivari. E' certo, em todo caso, que não se trata de batatas de
cultura degeneradas.
Seria interessante talvez o estudo da questão da
parte dum especialista.
A folhagem do vegetal é um pouco mais miúda
do que nas variedades cultivadas, e como a haste também é mais fina, a

planta se abre um pouco no centro, caindo para os lados.

As partes ver

des não são revestidas de pêlos. A flor é um pouco menor do que na ba
tata cultivada, mas aparece em abundância.
Os tubérculos alcançam o
tamanho de um ôvo de pomba.
Embora a planta apareça logo depois do
inverno, o período de seu crescimento se prolonga muito pelos meses de
verão,

4-

O MITO DO SUMÉ

André Thevet, um dos franceses que estiveram no Rio de Janeiro em
meados de século XVI, deixou,
em
sua
Cosmographie Universelle, um
dos relatos mais completos acêrca das crenças religiosas e da mitologia

dos índios Tupinambá, que habitavam aquela região do litoral brasileiro.
Expondo a mitologia dêsses aborígenes, o monge francês apresenta
tôda uma linhagem de heróis civilizadores, cuja multiplicidade é, porém,

só aparente, como Alfred Métraux teve ocasião de demonstrar no seu es
tudo sôbre a religião dos Tupinambá (1).

Como já o supunha Ehrenreich >

(5)

Sapper, o. e., pág. 73.

(6)

Sapper, o, c., pág. 29.

(7)
(8)

Sapper, o c., pág. 73.
João S. Decker, Aspectos biológicos da flora brasileira, pág. 294

São Leopoldo, s.d.
(1) Alfred Métraux, La religion des Tupinambá et ses rapports avec |
celle dex nutres tribus tupi-guarani, Paris 1928.
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(2), o primeiro dêles, Monan, qualificado como criador do universo e, ao
mesmo

tempo,

como

o

destruidor

da

primeira

humanidade,

identifica-se

provàvelmente como o segundo, Maire-Monan, descendente de Irin-Magé,
que foi o único homem que
Monan destruíu o universo.

escapou

ao

incêndio e à inundação

com que

Também Sumé (Sommay), “grande pagé e
caraiba”, como o designa Thevet, não parece ser outro senão Maire-Monan.
E, finalmente, Maire-Atá, o “grande peregrino”, apresentado como o pai
dos gêmeos míticos (Tamendonare e Aricute), também se confunde com o

mesmo

personagem.

A êsse herói civilizador atribuía-se, entre os Tupi de várias regiões da

América do Sul, uma série de ações e de ensinamentos de maior ou menor
importância para a vida tribal.
Segundo Thevet, os Tupinambá diziam
ter aprendído dêle os conhecimentos sôbre o curso da lua e do sol, a cren
ça na imortalidade das almas, o conhecimento de frutos, árvores e plantas
boas ou más, venenosas ou medicinais, a prática de não comerem a carne
de certos animais vagarosos, para êles próprios não se tornarem lerdos e
pesadões, a cerimônia a que submetiam os recém-nascidos, a fim de torná
los

guerreiros

fortes

e

valentes.

Ainda

outros

benefícios

deviam-se

ao

grande herói: a introdução da agricultura e das plantas cultiváveis, com o
a mandioca e o milho, bem com o as normas da organização social.
Os
homens, porém, indignados com as metamorfoses a que os submetia usando
de seu poder mágico, resolveram afinal acabar com êle.
Armaram três
fogueiras, mandando-o saltar sôbre elas.
Ao saltar sôbre a segunda, pe
gou fogo e foi consumido pelas chamas.
de

estrondo,

do

qual

se

originou o

Estalou-lhe a cabeça com gran –

trovão.

E quando os franceses aportaram na Guanabara, informa Thevet, OS
Índios, vendo as coisas maravilhosas que os estrangeiros sabiam fazer,
viram nêles sucessores e descendentes de seu herói civilizador Maire-Atá,
Maire-Monan

ou Sumé.

Já no mais antigo documento em que se faz referência ao mito do

Sumé, aparece a indentificação dêste com o apóstolo São Tomé, confusão
provocada pela semelhança dos nomes, e repetida inúmeras vêzes por cro

nistas e historiadores.

O documento, a “New zeutung ausz presillandt”,

folheto do primeiro quartel do século XVI, contém o seguinte trecho: “Êles

têm também recordação de São Tomé.

Quiseram mostrar aos portuguêses

as pegadas de São Tomé no interior do país.
Indicam também que tem
cruzes pela terra a dentro.
E quando falam de São Tomé, chamam-lhe o
Deus pequeno, mas que havia outro Deus maior.
E bem crível que te
nham lembrança de São Tomé, pois é sabido que está corporalmente por
trás de Malaca; jaz na Costa de Siramat, no Golfo de Ceilão.
No país
chamam

também, freqüentemente, seus filhos Tomé”

(3).

Está, pois, enganado o cônego Fernandes Pinheiro (4), quando, em nota
à Crônica do P. Simão de Vasconcelos, considera forjada pelos jesuítas a
tradição de que o apóstolo São Tomé esteve na América, “piedosa fraude
inventada

com o

manifesto fim de convencer aos indígenas que os novos

(2) Paul Ehrenreich, Die Mythen und Legenden der Südamerikanis
ehen Urvölker und ihre Beziehungen zu demen Nordamerikas und der alten
Welt, pág. 41. Berlim 1905.
(3) Clemente Brandenburger, A Nova Gazeta da Terra do Brasil,
págs. 37-38. São Paulo 1922.
(4) Fernandes Pinheiro, em Simão de Vasconcelos, Crônica da Cona
panhia de Jesus do Estado do Brasil, pág. 297, Rio de Janeiro 1864.
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missionários eram sucessores imediatos do grande apóstolo, a quem haviam

eles desconhecido e maltrado”.

O êrro do anotador da Crônica, já foi, aliás,

apontado por Vale Cabral, que lembra também o fato de que os Tamoio

(ou Tupinambá) do Rio de Janeiro, entre, os quaís Thevet encontrou o
mito do Sumé, não haviam sido visitadas ainda pelos jesuitas (5). De
outro lado, afigura-se-nos evidente que os missionários jesuitas procuras
sem tirar da confusão do herói mítico com o santo cristão as vantagens
que daí decorriam para o trabalho da catequese.
Nas suas cartas, o P. Manuel da Nóbrega se refere várias vêzes ao
mito do Sumé. Vale a pena reproduzir essas passagens, em que se men
<ionam algumas particularidades especialmente interessantes que não apa
recem

no

relato de Thevet.

Em

1549,

escrevia o

missionário:

“Também

me contou pessoa fidedigna que as raízes de que cá faz o pão, que S.
Torné as deu, porque cá não tinham pão nenhum. E isto se sabe da fama
que

anda

entre

êles,

qui apatres

corum

nuntilaverunt eis.

Estão

daqui

perto umas pisadas figuradas em um rocha, que todos dizem ser suas.
Como tivermos mais vagar, havemo-las de ir ver” (6).
Em outra carta,
do mesmo ano, informa: “Têm notícia igualmente de São Tomé e de um
seu companheiro e mostram certos vestígios em uma rocha, que dizem ser
deles, e outros sinais em S. Vicente, que é no fim desta costa. Dêle COn
tam que lhes dera os alinhamentos que ainda hoje usam, que são raízes
e ervas e com isso vivem bem; não obstante dizem mal de seu compa

nheiro, e não sei porque, senão que, como soube, as flechas que contra
ele atiravam

voltavam

sôbre

si

e

os

matavam”

(7).

E,

finalmente,

na

"Informação das Terras do Brasil”, que parece ser também de 1549: Di
2em êles que São Tomé, a quem êles chamam Zomé, passou por aqui, e
isto lhes ficou por dito de seus passados e que suas pisadas estão sina

ladas junto de um rio; as quais eu fui ver por mais certeza da verdade
e ví com os próprios olhos, quatro pisadas mui sinaladas com seus dedos,
as quais

algumas

vêzes

cobre

o

rio

quando

enche;

dizem

também

que

quando deixou estas pisadas ia fugindo dos Índios, que o queriam flechar,
e chegando ali se lhe abrira o rio e passara, por meio dêle a outra parte

sem se molhar, dali foi para a Índia.
Assim mesmo contam que, quando
o queriam flechar os Índios, as flechas se tornavam para êles, e os matos
lhe faziam caminho por onde passasse: outros contam isto por escárneo.
Dizem também que lhes prometeu que havia de tornar
outra
vez - a
vê-los” (8).
Pertence antes ao domínio do folclore do que à mitologia a questão
das pegadas de São Tomé. Em todo o Brasil, como em outras terras, en
contram-se, em rochas e rochedos de tôda espécie, sinais mais ou menos
parecidos com a impressão de pés humanos.
Desde sempre, a imagina
tão popular se tem deleitado em estabelecer uma relação entre êsses ves
tígios e algum personagem mítico ou histórico. A julgar pelos relatos an

tigos, os Índios já falavam em pegadas de Sumé, que em virtude da con
fusão estabelecida

passáram

logo a figurar como impressões de São Tomé.

Algumas, tão pequenas que mal correspondem ao pé duma criança, eram
apontadas

como

sendo

de

algum

companheiro

de

Sumé

ou,

posterior

(5) Vale Cabral, em Manuel da Nóbrega, Cartas do Brasil, pág. 101.
Rio de Janeiro 1931.
(6)

Nóbrega, o. e., pág. 78.

(7)

Nóbrega, o. e., pág. 91.

(*)

Nóbrega, o. e., págs. 101-102.
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mente, do Apóstolo cristão. Encontram-se também sinais atribuídos a»
outros santos, como, p. ex., a São Luis. Coma já dissemos, essas tradi
ções não se limitam, porem, ao território do Brasil. Existem em todo o
mundo. Vejamos algumas delas, a titulo de comparação com a que se
refere ao Sunvé. Colhêmo-las num antigo volume do Globo», onde Ri
chard Andrée reuniu uma série de exemplos do 'fenómeno, a fim de mos
trar a sua universalidade (9).
Na terra dos Mlxes (México), diziam os índios, surgira outrora um
homem de longas barbas, vindo do lado do Pacifico e ensinando uma
nova religião. Perseguido pelos homens, que não acreditavam em suas
palavras, refugiou-se no cume da montanha de Zempualtepec, onde desa
pareceu depois de deixar no solo a impressão de seus pés (10).
São muitas as pegadas de Buda. Destas, a mais conhecida é a Sripada, a sagrada impressão do pé de Buda no cume do pico de Adão, na
ilha de Ceilão. Nesse ponto, Buda teria pisado a terra pela última
vez antes de entrar no nirvana (11).
Certa ocasião, em Damasco, Maomé quis descer de seu camelo, quando
lhe apareceu o arcanjo Gabriel, dlzendo-lhe que não entraria no paraiso
celeste se entrasse no paraiso terreno (Damasco). O profeta, que jâ pu
sera um pé no chão, tornou a montar no camelo, deixando, porém, o seurasto no solo pedregoso (12).
£1 por ai a fora. Crenças semelhantes existiram na Grécia clássica,
entre os cristãos da Idade Média, entre os negros da Africa, etc.. Das tra
dições cristãs dessa categoria a mais importante é a que se refere à
impressão do pé direito de Jesus Cristo no alto do Monte das Oliveiras.
Segundo a crença, essa pegada marca o último ponto em que Cristo pisou
a terra, antes de subir para o céu.
Segundo os relatos antigos, os índios do nosso litoral teriam Imagi
nado a Sumé como homem de cor branca e longas barbas. Entre os po
voa das antigas civilizações americanas, o herói civilizador era apresen
tado de maneira semelhante. Homem de longas barbas, usando comprida
veste branca, aparecera entre êles, vindo dos lados do oriente, ou mesmo
do ocidente, para, depois de cumprida a sua missão, tornar a desaparecer
no este ou no oeste com a promessa de voltar um dia. Os tipos mais
conhecidos são as figuras de Quetzalcouatl entre os mexicanos, de Gucumatz e Itzamna entre os Maya, de Bochica e Nemterequeteba entre os
Chibcha, de Pachacamac e Vlracocha entre os Peruanos (13).
Da mesma forma como no litoral brasileiro os franceses e os jesuitas
foram recebidos como descendentes ou emissários de Sumé, os índios me
xicanos receberam a Cortez como sendo Quetzalcouatl, cujo retorno se
esperava. De um modo geral, aborígenes sulamerlcanos viam nos eu
ropeus representantes de seu herói de cultura, que lhes vinham trazer
uma porção de objetos enviados por este (14).
(9) Richard Andrée, "Fusspuren". Globos.
Braunschweig 1876.
(10) Milhlenfordt, em R. Andrée, o. c.
(11) Schmarda, em R. Andrée, o. c.
(11) Schmarda, em R Andrée, o. c.
(12) Palgrave, em R. Andrée, o. c.
(13) Ehrenrelch, o.
pág. 41.
(14) Ehrenrelch, o. c pág. 58.

Vo. JOOC, pág. 207».
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Uma particularidade curiosa de que nos fala Nóbrega é a das flechas
lançadas ora contra o companheiro de Sumé, ora contra o próprio herói,
* que voltavam, matando aos que as haviam atirado. Embora o jesuíta
»e refira apenas a flechas, acreditamos tratar-se de "bumerang" on de
alguma arma parecida. Certo, o "bumerang", cujo emprego se limita
fm geral a regiões desprovidas de densas florestas, nâo se enumera entre
as armas de guerra das tribos tupl-gruaranl do litoral. Entretanto, é
cem possível que os caralbas ou pagfs o tenham usado em suas práticas.
E'. pelo menos, o que se pode depreender do. seguinte trecho do P. Simão
dK Vasconcelos: "Um troco de soldados portugueses, que tinha partido
em companhia de grande quantidade de tndios a fazer guerra ao sertão,
viu com seus olhos, e depôs uniformemente* o caso Beguinte. Postos em
fronteira dos inimigos os nossos, entraram em dúvida, se se havia de aco
meter, ou nfto, porque estavam entrincheirados fortemente, e com melhor
partido de defensores. Eis que um dos Índios, que por nõs militavam, sai
a um terceiro fronteiro ao inimigo, e fixando na terra duas forquilhas,
amarrou fortemente sobre elas uma clava, ou maca de pau, que é sua
empada, e chamam tangapema, toda galanteada de penas de pássaros va
riadas cm cores. Depois que teve amarrada a clava, convocou a muitos
dos seus para que dançassem, e cantassem ao redor dela: e acabadas suas
■lanças, e cantos, começou o mesmo feiticeiro a fazer as suas per sl sô,
• ao redor da mesma maça, acrescentando a elas ridículas cerimonias,
momos e esgares. Feito isto, chegando-se a espada, ou maca, disse en
tre dentes certas palavras mal pronunciadas, e pior entendidas: e ditas
««tas, soprando além delas três vezes sobre a espada, de improviso ficou
«■"ta solta das ligaduras em que estava, saltou fora das forquilhas, e foi
\ cindo pelos ares com assaz de admiração dos portugueses, que, desejo
sos de ver o fim, perseveravam em um lugar. Coisa espantosa! Dall a
pouco espaço de tempo, viram todos que tornava a vir a mesma espada
voando pelos ares, pelo mesmo caminho, e a vista de todos se tornava
» pôr no*prôprio lugar, e sobre as mesmas forquilhas: porém, com graa<!«• diversidade, porque vinha toda ensanguentada, e estilando cangue,
qual se viera de grandes matanças. Picaram confusos os portugueses, porím o feiticeiro contente, e declarou-Ihes o prognóstico a sinal certo de
vitória: acrescentando que podiam seguros acometer, porque haviam de
matar os contrários, e derramar dêles multo sangue. Êle o disse, e o sur<-9»o o mostrou brevemente, porque mataram sôbre quatro mil, e puse
ram em fuga inumeráveis" (15).
Em todas as partes do mundo, verificou-se a existência do "bume
rang" ou de instrumentos mais ou menos parecidos com essa arma. A
mitologia germânica fala do "martelo" de Wodan ou Thor, que voltava
a mao do deus que o arremessava. Uma arma de tipo semelhante aparece
*m representações de cacas do antigo Egito. Encontramo-la também
t-ntre os Papua, que a usam na caca de avestruzes e cangurus. Na Amé
rica do Norte, os índios do Arizona e da Califórnia empregavam-na igual
mente na caca. Por seu turno, as flechas que "voltavam sôbre si", de
•<u* fala o P. Nóbrega quando se refere ao mito do Sumé, bem come
<■ trecho de Simão de Vasconcelos que acabamos de reproduzir, pare'•em-nos Indicar que alguma arma do tipo do "bumerang" tenha existido
lambem de qualquer modo entre os Tupi da costa brasileira.
(15) Simão de Vasconcelos, o. c, 1." parte, pag. 73.
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Para terminar, vejamos ainda um trecho da Viagem ao norte do Brasil,
do P. Ivo d'Evreux, capuchinho francês que esteve no Maranhão em prin
cípios do século XVII. O missionário reproduz as palavras de um índio
que lhe relatou o mito do herói civilizador da tribo: "Nossos pais ja por
tradigào nos contaram que outrora veio aqui um grande MTarata de Tapu>
isto é, Apõstlo de Deus, nas províncias onde residem, e lhes ensinou
muitas coisas de Deus: foi êle quem lhes mostrou a mandioca, as raízes
para fazer pão, porque antes só comiam nossos pais raízes de mato. Ven
do este nfaratn, que nossos antepassados não faziam caso do que dizia,
resolveu deixá-los, mas antes quis dar-lhes um testemunho de sua vinda
aqui, esculpindo numa rocha uma espécie de mesa. Imagens, letras, a for
ma de seus pês, e dos seus companheiros, as patas dos animais que tra
ziam, os furos dos cajados a que se arrimavam em viagem, o que feito
passaram o mar, procurando outra terra. Reconhecendo nossos pais a
falta, .procuraram-no muito, porém nunca dele tiveram noticia, e até
hoje ainda não veio visitar-nos algum Marata de Tnpnn'' (16).
Vê-se, pois, que o mito do Sumé se repetia de forma mais ou menos
semelhante entre as virias tribos tupl-guarani estabelecidas ao longo
de nosso litoral.

8. O HERÓI DAS SEXTAS-FEIR AS
Os autores que se ocupam com os problemas do folclore brasileiro
são unânimes em assinalar o sincretismo Indio-africano-europeu de nos
sas tradições populares em muitos casos, mormente no que se refere âs
tradições míticas, ja não é possível distinguir quais os eleme#tos devi
dos a cada uma das correntes étnicas que contribuíram na consittuição
do folclore atual. Não admira, por isso, o ter havido até hoje tão poucas
tentativas sírias para se descobrir o que há de realmente ameríndio nas
crenças, nos contos e nas lendas do Brasil.
O melo mais seguro de se conseguir alguma coisa nêsse* sentido é,
sem dúvida, um estudo mais aprofundado das culturas tribais aqui en
contradas pelo colonizador europeu. Além disso, é, porém, conveniente
encarar as tradições folclóricas em suas relações com a fauna, a flora e
os acidentes da paisagem geográfica.
Assim, o elemento fundamental no mito do saci se nos apresenta
como genuinamente ameríndio, desde que o encaremos como personifica
ção da ave conhecida, ora pelo mesmo nome, ora como sem-flm, tempoquente, cris-pim, fem-fem, matinta-perera. sêde-sêde, Bêco-fica etc. A
figura da ave, do primitivo duende da mitologia tupi-guarani, perdeu-se
em grande parte das populações sertanejas. Hoje ê encontrada de prefe
rência no Brasil meridional, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde se
costuma imaginar o duende em forma de ave, do tamanho duma galinha,
aproximadamente, e de uma única perna.
Em seu maravilhoso livro sôbre A fisionomia do Branll, infelizmente
ainda não traduzido para o português, TConrad Otinther. arguto observador
(M) Ivo d'Evreux, Viagem ao norte do Brasil. Tradução do Dr.
Oésar Augusto Marques. Pág. 249. Rio de Janeiro 1929.
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de nossa fauna e de outros aspectos da natureza brasileira, conta as
dificuldades que teve certa vez para descobrir um "saci" ou "sem-fim",
cujos gritos ouvira durante muitos dias seguidos (1). De fato, é muito
difícil localizar o "sem-fim" em seu ambiente natural. Seguindo-se-lhe
a voz, para procura-lo, emudece logo ao sentir o perigo; e uma vez
que o mimetismo da plumagem o protege multo bem, costuma ser perce
bido apenas no momento em que levanta voo para fugir.
O seu grito monótono, ouvido horas a fio durante' o dia, como em
noites luarentas e bochonais de inverno, pode muito bem ser interpre
tado como "saci-saci" ou "sem-fim, sem-fim", como preferem os habi
tantes do norte. Em algumas colónias teutas do sul, explicam-no até
como "Siegfried, Siegfrled". A cada grito, eriça-se a pequena poupa, com»
se a atividade lhe exigisse um esforço extraordinário.
Nu Brasil, a família dos cuculldeos 6 representada por 16 espécies,
entre as quais figura o saci (Tapera nnevln naevla). Existe não so
mente em todo território do Brasil, desde o extremo norte até os con
fins do Rio Grande do Sul, como ainda em outras terras sul-americanas.
Vive solitário, mas é, por assim dizer, senhor absoluto em seu domínio,
que abrange alguns quilómetros quadrados. Sente-se bem apenas em am
biente de máxima tranquilidade, razão pela qual não é eneontradiço na
proximidade das habitaçóes humanas. Prefere os arredores das taperas e
os campos cobertos de mata rasteira e raquítica.
Vejamos uma ligeira descrição dessa ave: O comprimento total da
saci mede 28 cm., cabendo 15 mm. ao bico. Como em todos os cuculldeos,
este é de feitio vigoroso e achatado lateralmente. Na raiz do bico, alcumas s6das. N'o dorso, plumagem branco-acizentada com manchas escu
ras. O peito ié de um branco sujo, enquanto a garganta e a barriga sfio
um pouco mais claras. Na cabeça, de cor castanha, dlstinguem-se estrias
pretas. Acima dos olhos, corre uma faixa branca, que se estende att<
a nuca.
I>a mesma forma como os cuculldeos da Europa, não se dá ao traba
lho de construir o seu ninhumo. Põe os ovos nos ninhos de outras aves,
especialmente no do João Tenenenm.
A ligação entre o saci-ave e o saci-mito se estabelece precisamente
pela dificuldade acima referida, de se localizar a ave quando faz ouvir os
seus gritos. A ésse respeito, informa Rodolfo von Ihering: "Na opinião
«lo povo, o saci tem pacto com o "coisa ruim" e é fácil tirar a prova.
Vá um caçador acercar-se do sacf que está cantando na capueira; guiado
pela voz. o caçador nproxima-se da árvore onde deve estar pousada a
ave. Mas em lá chegando, percebe que se enganara e que o saci deve
»c achar além, em outra moita; lá também não o encontrará e, errando
sempre, não conseguirá descobrí-lo. Aí está o comêço da meada: o saci
tem artes que só o curupira ou caipora lhe pode ter ensinado" (2).
E' bem possível que o "macachêra". arrolado por Simão de Vascon
celos O) entre os espíritos malignos dos primitivos indígenas e poi- 61o
caracterizado como espirito dos caminhos, não seja outra coisa senão o
saci. Para Olavo Bilac, o saci é de fato o duende que faz os caçadores
(1) Konrad Guenther, Dan Aatllta Branlllean, Leipzig 1927.
(2) "O tupi na geografia nacional". Boletim do Museu Síacloaal. vol.
XI, ns. 3-4, págs. 57-70; Rio de Janeiro, set.-dez. de 1M5.
(8) CrOalca da Companhia de Jesua do Estado do Bramll, 2.' ediçiio.
Pág. 72. Rio de Janeiro, 1864.
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perderem-se na floresta.
Entretanto, na História natural do Brasil de
Jcrye Marcgrave (4), o macachera, embora classificado igualmente entre
os espíritos maus, aparece como “divindade dos caminhos, guiando os
viajantes”.
Em

vários

relatos

de etnografia

ameríndia,

a

ave

saci

ou

matinta

perera é ligada a concepções relativas às almas dos defuntos.
Para os
Tupinambá, o matinta-perera era mensageiro de parentes falecidos, e seus
gritos eram mensagens do Além (5).
Na crença dos Mundurukú, e dos
Chririguano, as almas dos mortos se incarnam no matinta-perera para
- caçarem sôbre a terra (6). Em comentário a um mito dos Índios Tembé,
recolhido por Curt Nimuendajú, em que ocorre um espírito que grita
“tati”, Koch-Grünberg, dizendo tratar-se sem dúvida do “saci.” dos bra
sileiros (segundo êle, Corncina sp.), acrescenta: “Essa ave é sagrada
para várias tribos, porquanto julgam que recebe as almas dos defuntos”
(7).
Na religião dos Bororo, são principalmente as araras que exercem
a função de abrigos das almas.
A primitiva concepção do saci ameríndio como duende foi muito pouco
- estudada quanto a sua natureza e a suas manifestações.
Às vêzes afir
ma-se ser êle, ou serem êles, os sacis — se é que podemos falar no plural
— os filhos da Tratamanya, a qual, aliás, não lhes dispensa extraordinário
carinho e desvêlo. Como habitação do jovem saci, antes de completar a
idade de sete anos, indicam-se os intermédios da taquara,
Monteiro Lo
bato, em seu belo O saci, livro tão apreciado pelas crianças, escreve:
“E' aqui dentro dêstes gomos que se geram e crescem os meus irmãos de

uma perna só, disse o saci... Quando chegam em idade de correr mundo,
racham os gomos e pulam fora. Reparem quantos gomos rachados. De
cada um dêles já saiu um saci.” (8). Mais adiante, fala o saci: “A conta
da nossa vida dentro dos gomos é de sete anos. Depois saímos para viver
*: o mundo setenta e sete anos. Alcançando essa idade, viramos cogumelos
venenosos, ou orelhas-de-pau” (9).
* Aqui evidentemente já se infiltraram elementos do folclore europeu.

Mas originăriamente talvez tenha havido alguma relação entre o duende
e o “bicho da taquara”, nome que se dá às formas imaturas da mariposa
(Myelobia).

Sôbre o bicho da taquara escreve o Padre José de Anchieta

em sua conhecida Epístola quam plurimarum rerum naturalium, datada de
1560: “Nascem entre as taquaras certos bichos roliços e compridos, todos
brancos, da grossura de um dedo, aos quais os índios chamam rah fi, e

costumam comer assados e torrados. Há os em tão grande
tintamente amontoados, que fazem com êles um guisado

porção, indis
que em nada

difere da carne de porco estufada; serve não só para molecer o couro,
taquaras, outros, porém, se transformam em lagartas, que roçam as er–
*** as também para comer-se.
Dêstes insetos uns se tornam borboletas,
outros saem ratos, que constroem a sua habitação debaixo das mesmas

*aquaras outros, porém, se transformam em lagartas que roçam as er
(4)
Tradução de Mons.
278–279; São Paulo 1942.

(5)

Dr.

José

Procópio

de

Magalhães; págs.

Léry e Thevet, apud A. Métraux, La religion des Tupinamba et

*es rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani, pág. 69; Paris 1928.
(6)

Ibidem,

(7)

Indianermărehen aus súdamerika, pág. 327; Jena 1920.

(8)

6.º edição, pág. 34; São Paulo 1938.

(9)

Pág.

35.
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Não possuímos elementos para verificar a nossa hipótese de

que, em parte, a figura mítica do saci deve a sua caracterização a certas
pecultaridades do bicho da taquara.

Em todo caso, é interessante confron

tar as frases de Monteiro Lobato acima citadas com a explicação do na

turalista a respeito daquelas “larvas de insetos, que se desenvolvem no
óco das taquaras”: “Haverá várias espécies dessas lagartas, mas predo
mina entre elas a da mariposa Myelobía, cujos insetos adultos em certos

anos, à noite invadem as cidades aos milhões, traídos pela iluminação.
A larva da mariposa, logo ao sair do ovo, faz um minúsculo furo da
taquara e assim passa a habitar um internódio, cuja parede interna lhe
fornece também o alimento. Cresce então até 10 cms, de comprimento,
e, antes de tecer seu cásculo, rói uma janelinha oval, deixando-a, porém,
ainda fechada, isto é, não rompe a parede externa. Continuando, pois,
bem oculta, está, contudo, com a saida de tal forma preparada que mais
tarde, depois da fase de ninfa, e já transformada, em mariposa, e, portanto,
desprovida de maxilares, o inseto, quando quiser sair, sem mais trabalho,
empurra a porta com

a cabeça''

(11).

Entre os habitantes da várias regiões do Brasil e das repúblicas do
sul, a figura do saci, do mesmo modo como a ave homônima,

aparece

Sob

muitos nomes mais ou menos diferentes, como saperé, saterê, sererê, siriri,
taperê,

pererê,

tapererê,

mati-tapererê,

Matinta perera,

Matim

Pereira,

e

Sob o verbete “Matin taperera” informa Osvaldo Orico em seu
Vocabulário de crendices amazônicas (12): “E” a designação de pequena
eoruja, que goza, entre os nativos, da faculdade de transformar-se em
gente e pintar o sete, brincando, ralhando, castigando os meninos vadios
e mal-criados. No interior, e até mesmo na Capital do Amazonas e Pará,
a gurizada acredita que a ave solerte ronda, as casas pela calada da noite,
a fim de roubar os meninos travessos ou fazer estrepolias. Oferece-lhe, en
outros.

tão, grande quantidade de tabaco, convidando-a a aceitá-lo: “Matintape
rera, podes vir buscar a encomendazinha”. Mau destino está reservado à
pessoa que, pela manhã seguinte, é a primeira a entrar na casa em que
se faz semelhante convite.
Fica encaiporada para o resto da vida, é

como se virasse Mati.

Tôdas essas crendices foram herdadas das supersti

ções indígenas e chegaram até nós pelo veículo dos pagés e curandeiros,
interessados em arranjar sempre maior número de motivos para as suas
artes

misteriosas”.

A idéia mais comum que hoje em dia se costuma fazer do primitivo
duende

silvestre

inclui

vários

traços

que

revelam

influência

direta

ou

indireta do elemento africano no Brasil. Aparece, nesta concepção, como
anãozinho de côr preta e de uma só perna (como no caso da galinha),
o que não o impede de

correr e pular com grande agilidade,

e de virar

mesmo as mais extravagantes cambalhotas. O saci, nesse feitio, é de ordi
nário desprovido também de quaisquer órgãos anatômicos destinados à
evacuação e à micção. Além disso, enxerga muito mal, ou só de noite,
razão pela qual escolhe as horas noturnas para praticar suas diabruras.
Em tupi-guarani, a palavra “saci" traduz “vista doente”. As insígnias do

(10)

P. Joseph de Anchieta, Cartas informações, fragmentos histó

ricos e sermões, Pág. 121.

Rio de Janeiro 1933.

(11) Rodolfo von Ihering, Ticionário dos Animais do Brasil, págs.
151-152; São Paulo 1940.
(12)

Págs. 168-169; São Paulo 1937.
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pequeno espírito são um gôrro vermelho e um cachimbo. O gôrro corres –
ponde

mais

ou

menos à longa cabeleira de Sansão, porquanto, sem ête

o saci não tem poder algum. Serve-lhe de ritmo o número sete: sorve
sete tragadas de fumaça do seu cachimbo, chega ao completo desenvolvi
mento

aos sete anos,

e assim por diante.

O seu temperamento é caracterizado geralmente como o dum garoto
arteiro que passa o tempo a inventar tôda sorte de peraltices e traqui –
nagens. Ora espanta os cavalos no pasto, fazendo-os de bandar; ora assus –
ta as galinhas no poleiro, derrubando-as ao chão; ora faz apodrecer os
ovos, ou atormenta os porcos no chiqueiro, fazendo - os grunhir. Faz das
suas também no interior das habitações humanas.
Extravia a tesoura,

faz cair o dedal pela fresta do soalho, quebra a ponta da agulha, emara
nha a linha de coser, apaga luz, desarruma a cama, faz o leite coalhar
antes do tempo, faz cair môscas na sopa, e mil coisas dêsse gênero.
Além do saci de uma só perna, fala-se de outro, bípede e quase

ântropomorfo; neste caso, entretanto, tem uma ferida em cada joelho, ra
zão pela qual coxeia um pouco. A côr da pele não é preta, mas bronzeada
como a dos índios.

Faltam-lhe os órgãos da evacuação e da micção.

Ern

vez do gôrro vermelho, possui longa cabeleira vermelha que lhe esvoaça
desordenada em tôrno da cabeça, quando faz as suas piruetas.
Poder-se-ia ampliar em muito a idéia que acabam os de dar do saci
Mas

não

era

êste

o

nosso

objetivo.

Contentam o - nos

com

êste : esboço,

porque as minudências turvariam, por certo, a clareza da imagem.
Aos
que desejam aprofundar o estudo dessa curiosa figura mitológica reco
mendamos, em primeiro lugar, o excelente material recolhido, há uns
trinta anos, pelo - jornal O Estado de S. Paulo num inquérito realizado
entre os seus leitores (13).
Os depoimentos que compõem êsse volume

sobremodo

interessante revelam

numerosas feições que

o duen de tornou

entre as nossas populações sertanejas.
Ezequiel

Freire retratou

“Das

noites

quando

a

o saci-pererê

sem

luar

nas

lareira

não

tem

nestes admiráveis

horas
mais

versos:

mortas,
gravetos,

e é tudo escuridão pelas senzalas,

•

e só se escuta o ressonar dos prêtos;
surge d'além das bandas da tapera,
cavalgando
o
o

um

corcel

de

taquari,

pavoroso espectro das modornas,
herói das sextas-feiras — o Saci.

Traja quimão de baetilha escura,
carapuça em funil,

hirta e vermelha;

guarda na dextra as rédeas da tabua,
e a ponta de um cigarro atrás da orelha”.

Êsse “herói das sextas-feiras”, uma das crendices mais comuns de
nossas populações sertanejas, bem mereceria — em vez das despreten
ciosas notas que lhe dedicamos — um estudo folclórico aprofundado quan
to à proveniência dos motivos míticos que nêle se exprimem, quanto as
feições que assume nos diferentes cenários da paisagem física e étnica
do Brasil, e quanto a suas ligações com outras crenças populares.
(13)

O saci-pererê – Resultado de um inquérito. São Paulo, s.d.
+ + +
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6. LOBOS E LOBISOMENS

Quem examina o folclore das diferentes regiões da Europa verifica
com facilidade que em numerosas tradições e crenças populares dessa
parte
do mundo cabe um lugar de destaque ao lobo, animal selvagem
conhecido e temido pela sua extraordinária rapacidade. O seu habitat, que
outrora se estendia por tôda a Europa, limita-se hoje principalmente à

região oriental e às montanhas do oeste. Mas há também espécies de lobos
na Ásia e na América do Norte. Reunindo-se em grandes alcatéias, êsses
animais constituem sério perigo para os rebanhos como para as populações humanas; não receiam penetrar - em aldeias e "vilas, aparecendo mes
mo

nos

arredores

das grandes

cidades.

Os modos de vida peculiares ao lobo prestam-se muito bem para
sugerir as histórias horripilantes de todo gênero que dele se contam. De
índole

esquiva

desfiladeiros.

e

insidiosa, a coita-se de

dia nas florestas

cerradas

e nos

Na Espanha, ensina Brehm, costuma esconder-se mesmo

em
campos campesinas
de cereais, edaé Alemanha
provàvelmente
por motivos
semelhantes
as
populações
setentrional
e central
— onde,que
aliás,

é quase extinto — o consideram como demônio-do-trigo. À última gavela
dum campo de trigo dá-se o nome de Wolf (lobo). — À tardinha sai do
seu esconderijo, para dedicar-se à rapinagem. De ordinário, vague ia pelos
campos sózinho; quando aparecem em número de dois, trata-se geral
mente

duna

casal.

a caça

em

com um.

Estando reunidos

em

alcatéias,

os lobos empreendem

Sobremodo sanguinolento, o lobo agarra a prêsa pela goela, dilace
rando-a imediatamente. Não se contenta com saciar a fome, mas em geral

trucida tudo o que consegue agarrar.
escaravelhos,

larvas

e

Em épocas de penúria, come até

carniça.

***

Revela muita astúcia em suas batidas.
Estando juntos vários lobos,
dividem-se em dois grupos: um deles levanta a prêsa, enquanto o outro
lhe

to lhe

a

fuga.

Muito constante na corrida, o lobo percorre de seis a dez milhas
numa

única noite. Assim, aparece muitas vêzes inesperadamérite em re

giões em que dantes não havia indício dêle, e de onde torna a desapare
cer

não

menos

in esperadamente.

Símbolo da voracidade e da sanguinolência, o lobo assume essa feição
também nas representações míticas e em outros elementos folclóricos.
Wodan, o principal dos deuses germânicos, é acompanhado de dois lobos,
Geri e Frek.
são êles que devoram todos os alimentos oferecidos
Wodan, pois que êste vive apenas de Met (espécie de hidromel).
Lobos

míticos

mencionam-se

igualmente

dos deuses, um devora o sol e outro a lua.

no

Völuspia.

No

a

crepúsculo

E' nessa ocasião que tam

bém se liberta o Fenriswolf, andando de fauces escan caradas; a

queixada.

superior toca o céu, e a inferior a terra, e se mais espaço houvera, mais
as abriria.
O fogo arde-lhe nos olhos e nas ventas.
Dirige-se à Wigri
debene, onde enfrenta a Wodan armado de ponto em branco. Depois de

terrível luta, Wodan é devorado pelo lobo. A seguir, êste é enfrentado
por Widar.
Colocando-lhe o pé na queixada
inferior,
Widar
agarra
com a mão a queixada superior e rebenta-lhe as fauces. Essa é a morte
do Fenriswolf.

•
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Semelhantes referências são numerosas nas tradições míticas do norte
da Europa.
Mas encontram,o-las também entre os gregos e os romanos. Como
exemplo, mencionamos a Lykaon, rei da Arcádia, a quem Zeus castigou
por sua impiedade, transformando-o em lobo sanguinolento. O próprio
Zeus aparece na mitologia grega sob a forma de lobo. No mito romano,
Homulo e Remo são amamentados por uma loba. E assim por diante.
Pelos séculos 10 e 11 da nossa era, compuseram-se na Europa as cha
madas epopeias de animais, em que também ocorre a figura do lobo com
o nome de Isegrimus, o que equivale a Elsenhcliu, elmo de ferro. Foi
por volta do ano de 1170 que Heinrich dem Gllchensare, poeta alsaciano,
escreveu o Iaeng-rlnea nôt, poesia que deu origem ao Relnecke Facha,
assunto épico explorado também por Goethe. O papel de verdugo que
nesse poema cabe ao lobo corresponde ao de estrangulador, que caracte
riza o lobisomem.
Entre os nomes próprios do Bddii silo muitos os que se referem ao
lobo. Vejamos (apenas alg-uns exemplos: Wfilbschelf, Wõlfing1»,
Windwolf, Weltwolfsflsch, Hildewolf, Fenriswolf, Wolfee, Wolfsteln (1).
Katharlna Dorothea Viehmann, a velha que narrou tantos contos aos
irmãos Grimru, contou-lhes também a história do Chapléuzinho Vermelho,
em que aparece a figura do lobo. Incluída no rol dos contos infantis,
essa história está hoje traduzida em todos os idiomas do mundo civi
lizado.
A feição principal assumida pelo lobo nas tradições folclóricas é. po
rém, a do licantropo ou lobisomem, I. e, de um individuo humano que em
certas ocasiões se transforma em lobo. A crença nessa figura, ou em
seres a ela correspondentes, não é privativa das culturas européias, mas
constitui uma das ocorrências mais frequentes do folclore universal. En
contramo-la nas civilizações antigas e modernas, como em numerosas
culturas primtlvas de diferentes partes do mundo.
Além disso, a idéia do lobisomem tem sido elaborada, repetidamente,
como tema literário. Assim, Willibald Aléxis compôs o romance histórico
'•líer WUrwolf". Hermann Lons ê autor de outro romance histórico, "Der
Wehrwolf, cujo titulo é também inspirado na crença no lobisomem, se
bem que o enrêdo não tenha relação alguma com idêias licantrópicas.
Num romance de Lulse Westkirch, "Der Werwolf, a tradição do lobiso
mem constitui o tema central do enrêdo.
Vejamos primeiro, de maneira sumária, os traços gerais com que a
crença do lobisomem —• Werwolf em alemão, e were-wolf em inglês,
Varalf em dinamarquês; de wer vnr, homem, e wolf, ulf, lobo — se apre
senta nas populações européias em geral, mas sobretudo no folclore ger
mânico. Cumpre, porém, frisar que há variações regionais por vêzes con
sideráveis.
Lobisomens sâo indivíduos que de algum modo empenharam a alma
ao diabo, nâo podendo, por isso, em tõda a- sua vida, recuperar a liber
dade. As vêzes, o licantropo toma figura humana e rosto também hu
mano pelo espaço de alguns dias, mas, afora êsses intervalos, está con(1) Ainda hoje em dia são comuns na Alemanha e em outras regiões
numerosos nomes próprios relacionados com o lobo: Wolf, Wolfdietrich,
Wolfgang, Wolfhagen, Wolfram. Beowulf, Tsegrim etc. Nos paises escan
dinavos ocorrem Ulv, Ulf, Ulfila.
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denado a viver como lobo na floresta e a praticar atos peculiares aos
lobos. Fica sob as ordens de seu infernal mestre, e é esto quem determi
na o número de vitimas humanas que lhe cabe fazer. Êle então os es
trangula, mesmo que sejam seus parentes ou outras pessoas queridas. Ha
até lobisomens que em sua voracidade comem os próprios filhos. Pois
esta é a sina medonha do lobisomem: mal o diabo o veste com a pele de
lobo, ele se> torna lobo em seu coração, e não pode pensar o que não seja
morte, nem alegrar-se com outra coisa do que sangue. Estrangula e mata
sem parar, pois sãmente assim consegue diminuir um pouco a avidez e o
fogo que lhe ardem nas entranhas.
Lobisomens podem ser velhos e mocos, homens e mulheres. Nos in
tervalos em que assumem forma humana, não se distinguem de outra
gente. São geralmente pessoas consideradas, e bem sucedidas em todos
os empreendimentos. K' que o demónio ajuda neste mundo aos que no
outro lhe pertencem. As crianças inocentes e ãs pessoas nascidas numa
■exta-feira atrlbul-se às vezes a faculdade de reconhecerem o licantropo
pelo brilho peculiar dos olhos. Pois êstes são a única coisa que não muda
quando o lobisomem vira gente.
O lobisomem não pode morrer sob um teto cristão. Precisa de morrer
a beira da estrada, e sempre com figura humana, mesmo que a ferida
fatal lhe seja aplicada enquanto lobo. No homem, o ferimento apareço
•ntão no mesmo ponto em que o lobo foi atingido. Ainda depois da
morte pode agir, atuando então como fantasma-llcantropo. Para que tal
não aconteça, deve-se decepar-lhe a cabeça antes de enterrá-lo.
A crença do lobisomem muitas vezes se confunde com a de outras fi
guras. Um exemplo: Segundo antigas tradições registadas entre a po
pulação de Dantzig (2), ê preciso queimar o cadáver do lobisomem, em
vez de sepultá-lo. Se fOsse enterrado, acordaria dentro de poucos dias
devorando a carne das próprias mãos e dos próprios pés, à meia-noite,
sairia da sepultura, assaltando os rebanhos e entrando nas habitações para
sugar o sangue dos Beres humanos. • Aqui, portanto, as ideias llcantróplcas
fundiram com crenças relativas ao vampiro, o que se observa, aliás, em
multas regiões da Europa, sobretudo entre os povos eslavos. Em sérvio,
lobisomem se traduz vukodlak (pele de lobo), palavra que significa também
vampiro. Com as duas acepções a um tempo, encontra-se a mesma palavra,
modificada de acõrdo com as peculiaridades idiomáticas, nas seguintes llnKuaa: polonês, boémio, búlgaro, eslovaco, russo-branco, dálmata e grego
<í). Ao lado das correspondências que possa haver entre vampiros e lo
bisomens — como sejam sangulnolência e hostilidade em relação aos homens,
poderes sobrenaturais e atlvidade noturna — há todavia uma diferença fun
damental: a de que o lobisomem é um homem ainda vivo, mas de figura
transformada, enquanto o vampiro é um homem falecido, que retorna a
forma humana (4).
Não parece haver dúvida de que, pelo menos em seus elementos essen
ciais as representações llcantróplcas existentes entre as populações sertane(2) Ernst Havekost, DIe Vamplrsage In Englnnd, pág. OT. (O autor
cita os trabalhos de Hertz e de Karl.) Halle 1914.
(3) Ernst Havekost, o. c ibidem.
(*) W. Hertz, Der WerwoUf pág. 129. Stuttgart 1S62. Citado por
K. Havekost, o. c pág. 40.
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jas de todas as regiões do Brasil remontam a antigas fontes Ibéricas, de
onde certamente vieram já nos primórdios da colonização.
Entre os moradores das imediações de Cuiabá, Karl von den Steinen
teve oportunidade de recolher alguns dados relativos ao lobisomem. Cor
respondem, em suas linhas gerais, aos informes posteriormente registados
em outros territórios , do Brasil. São os seguintes:
"Das pessoas anêmicas admite-se frequentemente que, na noite de sextafeira, vão ao cemitério para desenterrar e comer defuntos. Transformamse em "lobisomem'". Êste tem a aparência dum grande cachorro, com as
pernas traseiras muito mais compridas que as dianteiras (como quem apoia
a cabeça nos cotovelos) dobradas para cima, na direção das orelhas. Há
lobisomens prêtos, amarelos, conforme a côr do homem. Se uma mulher
dá a luz sete filhos homens, o primeiro ou o último se transforma em lo
bisomem. Êle mesmo não tem culpa disso, £ o seu fado. Come imundlcias
em riachos e canais, voltando à forma humana para tornar a vomitá-las;
dal o aspecto lívido e descorado.
Certa vez, um homem, suspeitando de outro que fosse lobisomem, con
vidou -o a tomar um trago: "quer matar um bicho?" Estando com êle a
sós, coçou-o subitamente atrás das orelhas, como se faz com os cachorros.
O outro ficou furioso e saiu correndo; fóra, pois, reconhecido.
Desencanta-se o lobisomem: primeiro, por meio duma facada, que para
ser eficaz, precisa provocar a perda de uma gota de sangue apenas; segundo,
por meio dum golpe desferido com uma lasca de bambú ou uma faca (não
se deve empregar o facão); terceiro, com auxilio duma pedrada. O desencan
tado torna-se, porém, inimigo fidagal de seu libertador; procura matá-lo,
prometendo-lhe, ao mesmo tempo, muito dinheiro, em recompensa do be
neficio" (5).
No Brasil, a propensão para transformar-se em lobisomem iê atribuída
geralmente às pessoas pálidas e amareladas (6). Trata-se multas vêzes,
como já observou João Ribeiro (7), de vitimas do amarelâo, esgotadas de
anemia. Lobisomem é também, como acabamos de ver, o primeiro ou o
sétimo filho masculino do mesmo casal.
No folclore sertanejo, nem sempre o fado do lobisomem se apresenta
como destino fatal e inelutável. Senão, vejamos: "Como se pode evitar a
fatalidade legendária que vem pesando sóbre o sétimo filho dos casais, há
mais de século? Simplesmente pela escolha do irmão mais velho para pa
drinho de batismo, devendo ser efetuado antes da primeira Quaresma, após
o nascimento ou Imediatamente ao nascer, se o condenado vier & luz no
decurso desta" (8),
(5) Karl von den Steinen, Unter den NaturvBlkern Zentral-BraslUena,
pàg. 556. Berlim 1S94. Tradução portuguesa de Egon Schaden: Entre
oh aborígenes do Brasil Central, págs. 706-707. São Paulo 1940.
(6) No sertão cearense, Gustavo Barroso ouviu a seguinte versão:
"Todo sujeito amarelo vira lobisomem. Nas noites de quinta para sextafeira veste a roupa pelo avêsso, espoja-se multo tempo no espojadouro dos
burros e cavalos, por sóbre o estrume, a depois sal a correr, com grandes
orelhas esvoaçantes, roncando. Triste de quem o encontrar! Não há
cacête que lhe faça mossa, nem bala que lhe rompa o couro; só se pode
lutar com êle com uma faquinha curta e dura." Gustavo Barroso, Terra
de sol, pág. 264. Rio de Janeiro 1912.
(7) João Ribeiro, O feUt-lore, pág. 87. Rio de Janeiro 1919.
08) I. G. Americano Brasil, Lendas • encantamentos do sertfio, pág.
IS. São Paulo s. d.
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Como vimos atrás, no trecho citado de von den Stein en, há também
várias maneiras de se quebrar o encantamento. Dados semelhantes regis
1aram-se em

outras partes

do

Brasil.

E' sòmente em determinados casos que o destino dêsses infelizes assu

me feições desesperadoras:

“Se acaso qualquer pessoa deparar os trajes do

fantasma e voltá-los às direitas, então, ai do infeliz, que está irremedia
velmente
condenado
a ser eterno
nestas condições,
de volver
à formalobisomem.
humana”

Não há possibilidade mais,
(9).
•

Como a própria crença do lobisomem, encontram-se em tôda parte —

dentro e fora do Brasil — histórias fantásticas e horripilantes relativas a
essa figura medonha.

Contentamo-nos com alguns exemplos.

No sertão do Ceará conta-se a seguinte história:
“Havia em certa ribeira uma mulher casada com um homem opilado,
comedor de barro.
Diziam à bôca pequena que êle era lobisomem, mas
eía de nada sabia. Uma feita, iam os dois de viagem, a plé. Era noite e
noite de quinta para sexta-feira! Numa várzea deserta, o marido pediu à
mulher que se sentasse num tronco, esperando-o, porque ia a certa distân
<ia, satisfazer uma necessidade qualquer.

Tinha-lhe dado o “fado!”

Ela ficou sem desconfiança.

Daí a pouco

saiu do arvoredo um lobisomem horrível, rangendo os dentes, uivando, que
avançou furiosamente contra a pobre. Ela mais que depressa trepou numa
árvore. O monstro, entretanto, conseguiu segurar-lhe o chale de lã ver
melha, despedaçando-o com as garras e *os dentes.
Depois, ao raiar da
manhã, fugiu, bufando. Ela desceu da árvore e já o dia ia, claro e alegre
quando o marido tornou, inventando desculpas, para justificar sua prolon
gada ausência. Contou-lhe a assombração e êle atribuíu tudo ao medo de
estar sòzinha.
Ao chegarem à casa, mais tarde, êle deitou-se fatigado e
ferrou no sono.
Passando junto da sua rede, a esposa olhou-o e, com o
maior espanto, viu-lhe na bôca aberta, entre os dentes, os fiapos verme
Ihos do seu chale...” (10)
No folclore chinês, que é rico em elementos dêsse gênero, encontra-se
uma história bem parecida com a precendente:
“No ano de 765, no distrito de Tcheng-Ping, do Kiangtcheu, um velho
camponês foi atingido duma moléstia que durou vários meses. Depois de
curar-se, ficou dez dias sem comer e uma noite desapareceu de casa, sem

que se soubesse para onde fôra.

Uma tarde, um aldeão, indo cortar lenha

na montanha, foi atacado por um grande lobo. Trepou apressado numa ár–
Yore, que não éra muito alta. O lobo, pondo-se de pé sôbre as patas trasei
ras, segurou com os dentes a calça do homem, que lhe deu uma machadada

na cabeça. Apesar de ferido, o bicho ficou deitado ao pé da árvore até o

nascer do sol, quando foi embora. Então, o nosso lenhador seguiu-lhe a pis
ta, verificando que ela terminava na porta da casa do velho camponês já ci
tado.

Chamou os filhos do velho e contou-lhes o fato.

Êles examinaram

o pai e encontraram na sua testa a marca da machadada e nos seus dentes

os fiapos da calça.

(3)

I. G. Americano Brasil, Lendas e encantamentos do sertão, pág. 18.

São Paulo s. d.

(10)
Deiro

Gustavo Barroso, O sertão e o mundo, págs. 59-60,

1923,

Rio de Ja
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E mataram-no, a fim de que não atacasse mais ninguém.
Depois de morto, o velho transformou-se num lobo terrÍYel. Os filhos
e o lenhador contaram o caso ao mandarim, que os absolveu do homi
cídio" (11).
Em sua afamada conferencia sobre "O Diabo", Olavo Bilac reproduz
uma velha lenda francesa relativa ao lobisomem e colhida em Michelet:
"Certa noite, um caçador atirou sobre um lobo. Não o matou, mas
cortou-lhe com o tiro uma pata. O caçador levou consigo essa pata, e
foi hospedar-se num castelo vilinho.
— Então, que tal a cacada? perguntou o castelão.
—• S6 cacei uma pata de lobo! disse êle, gracejando.
E quando ia mostrar ao castelão o trofléu da sua cacada, viram os dois
com espanto que o que ali havia era uma mão, uma mão de mulher, em
um dos dedos da qual o castelão encontrou o anél de sua própria esposa —
Foi chamada a castelã: apareceu, pálida, e escondendo o braço. Esse
braço não tinha mão, a mão, arrancada & loba, adaptava-se perfeitamente
ao punho decepado... A castelã confessou então que todas as noites, dis
farçada em loba, ia encontrar o Diabo na floresta, — e foi queimada
viva" (12).
Como atrás observamos, há, em várias regiões do mundo, tradições
mais ou menos análogas ás idêias licantrópicas. A titulo de exemplo, lem
bramos a do "were-leopard", i. é, do homem-leopardo, registada em terras
africanas. A esse respeito, deu-se um fato curioso há poucos anos. (13)
Em suas colOnias, o govêrno inglês trata de reprimir as superstições
doa aborígenes sòmente quando estas se tornam diretamente prejudiciais
a coletivldade. Tal foi o caso a que nos referimos. A uma aldeia da
Nigéria foi enviado, no ano de 1936, um funcionário inglês incumbido de
abrir sindicância acerca de tríplice assassínio cometido por tôda a comu
nidade em três membros da própria aldeia. Logo que a autoridade co
municou o objetivo da visita, foi procurada pelo habitante mais velho, que
era ao mesmo tempo chefe do culto religioso, e por mais dois anciãos con
ceituados na localidade. Vestiam grossos mantos de capim trancado, in
dumentária com que costumam resguardar-se das chuvas. Longe de nega
rem a autoria dos assassínios, vanglorlavam-se da façanha de terem li
quidado três perigosos "homens-leopardos". Diziam que, em noites escu
ras, aqueles três indivíduos, virando homens-leopardos, haviam roubadonão sòmente ovelhas e cabras, mas até crianças de pouca idade, "para
matar a fome". A comunidade toda, em solene assembléia noturna, iden
tificara os três infelizes como homens-leopardos, resolvendo matá-los.
Dirigindo-se às cabanas das vitimas, arrastaram-nas para fora, enforcando-as numa ■árvore. — O funcionário inglês não logrou convencer os assas
sinos da imoralidade de seu procedimento. No fim da sessão Judicial, re
correram á seguinte Justificação: Se não os tivéssemos liquidado, êles nos
(11) Leon Wieger, Folk-Lore chinoia, apud Gustavo Barroso, O ser
tão e o mundo, clt. pàgs. 60-61.
(12) Olavo Bilac, Conferencias literárias (2.« edição), págs. 146-147.
Rio de Janeiro 1930.
(13) Colhemo-lo no resumo dum relatório oficial de 1936, reproduzidono jornal r>«r Kompasit, de Curitiba, em 9-6-1936.
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teriam morto a nós todos, e neste caso o digno govêrno não poderia re
ceber os impostos que lhe devemos pagar.
Do ponto de vista psicológico, parece-nos indiscutível que as idéias 11–
cantrópicas se fundam, pelo menos em inúmeros casos, em conceções dua

listas ou pluralistas da alma humana (14).
A êsse respeito, conviria estudar detidamente as formas de animismo

Se bem que, p. ex., entre os abo
observadas entre os povos primitivos.
rígenes do Brasil não se tenham registado muitas crenças rigorosamente
correspondentes à tradição do lobisomem (15), não há dúvida de que o
conceito da alma humana, tal qual o encontramos em numerosas tribos,
não está longe de sugerir alguma analogia com idéias licantrópicas.
Dentre os casos mais típicos, e por certo mais significativos, está o

dos Apapokuva-Guarani, horda indígena estudada, há mais de trinta anos,
por Curt Nimuendaju

(16).

Acreditam êsses índios que a alma humana se

compõe de dois elementos distintos, o ayvuku é e o aeyiguá. Ao primeiro
dêsses elementos, com que o homem vem ao mundo, atribuem-se as ma
nifestações brandas e pacíficas do indivíduo, enquanto o segundo — que se
associa ao nyvuku é pouco após o nascimento — é a alma de um determi
Em
nado animal, e responsável pelas manifestações violentas e más.
outras palavras, todo indivíduo é ao mesmo tempo homem e animal. Ao
passo que o ayvukué é sempre bom, não se pode afirmar que o acyiguá
seja necessãriamente máu, porquanto pode ser a alma dum animal de
Se o aeyiguá é a
Índole pacífica, como, por exemplo, uma borboleta.
alma dum animal feroz, êle se torna anguéry (fantasma) perigoso depois
da morte do indivíduo (17). "
E' conhecida também a crença dos Bororo,
neamente homens e araras vermelhas (18).

se

que

julgam

simultâ

•

Os Kaingang, por sua vez, se consideram verdadeiros parentes das
cnças, chegando mesmo, como observa Nimuendaju, a apresentar pertur bações mentais, alucinações em que o indivíduo, julgando-se amado pela

"filha do senhor das onças”, abandona os parentes e compenheiros, desa
Êste fenômeno assemelha-se
parecendo na solidão da mata virgem (19).
muito a uma doença mental também chamada lican tropia, e na qual o

(14)

Edward B. Tylor era de opinião que as representações licantró

picas se explicavam pela crença de que as almas de homens maus

deixam

durante a noite, os corpos humanos, entrando em corpos de animais sel
vagens, com o fim de trucidar os companheiros. Veja-se, por exemplo, E.
B. Tylor, Anthropology, vol. II, pág. 97, Londres 1937.
(15) No Dicionário kainjgang-português” (Separata da Revista do
Museu Paulista, tomo XII, São Paulo 1920), do missionário capuchinho Frei
encontra-se a expressão kaingang
Mansueto Barcatta de Val-Floriana,
ningréin buõngh (orelha grande) como “nome de um ser supersticioso",

equivalente ao lobisomem. (págs. 148 e 265):
contenta

com

essa

indicação

demasiado

Infelizmente

o

autor

Se

imprecisa.

(16) Curt Nimuendaju Unkel, “Die Sagen von der Erschaffung und
Vernichtung der Welt als Grudlagen der Religion der Apapocúva-Guaraní".
Zietmehrift für Ethnologie, vol. 46., págs. 284-403, Berlim 1914.
(17)

C. Nimuendaju, o, c., págs. 305, 370 et passim,

(18)

Karl von den Steinen, o. e., pág. 511.

(1º) "C. Nimuendaju, o. e., pág. 371.
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-enfermo se crê transformado em lobo . Há também doentes que se julgam
metamorfoseados em galinhas, tigres, cçbras etc.
Para melhor compreensão da crença no lobisomem, e em outras meta
morfoses, convém lembrar ainda — como, aliás, também já o fez Nimuen-uaju (20)
a facilidade com que, nas lendas indígenas, os homens se
transformam em animais, e vice-versa.
Finalmente, um exemplo interessante relativo aos Índios Kobéua, tribo
tukano do Brasil norte-ocldental. Conta Koch-GrUnberg, que, na opinião
deuses selvlcolas, os pagés da tribo, quando ficam velhos e alquebrados, se
"transformam em onças. De vez em quando, embrenham-se na mata, onde,
tomando a forma de onças, trucidam e devoram animais como também
homens. Segundo as palavras de um informante, o pagé "guarda a pele
de onça acima de sua rede, sob as ripas do telhado". E quando morre
um pagé, "enterra-se com êle a sua pele de onça", ao passo que a sua
alma fica vagueando pela floresta, como 'onça muito ruim" (21). Na
maior parte dos idiomas betoya ou tukano, emprega-se a mesma denomi
nação para dizer onça e pagé (22). Crenças mais ou menos "llcantrõplcas",
ou melhor, zoantrôplcas, com relação aos médlcos-feitlcetros foram regis
tadas em grande número de tribos indígenas da América do Sul (23).
*★*
r.

A IAKA E A LORB1.RY

E' notório o fato de que, apesar das grandes distâncias que separam os
-continentes, se encontram, em quase todas as tribos ameríndias, mitos e
lendas que, em suas linhas principais, correspondem com as do Velho
Mundo. Só em pouquíssimos casos essa correspondência remonta a ele
mentos do folclore europeu, espalhados, desde os tempos do descobrimento
e da conquista, entre os índios da América, ao contato dêstes com coloni
zadores, aventureiros e missionários. A grande maioria dos mitos regis
tados entre os ameríndios, por maiores que sejam as suas semelhanças
com lendas européias, fazem parte integrante do primitivo patrimônio
cultural das tribos indígenas.
Como exemplo de uma lenda espalhada entre os mais diferentes povos •
do mundo, pode-se mencionar o mito conhecido no Brasil pelos nomes de
Mãe d'Agua ou Iara (Ulara, Oiara etc.) e aproveitado por vários escritores
nossos para a composição de belas produções literárias em prosa e verso.
(20) Ibidem.
<21) Theodor Koch-GrUnberg, Zwei Jafcre nnter dea Indlaaera, vol.
II, pág. 155. Berlim 1910.
(22) Ibidem.
(23) Veja-se, por exemplo, Theodor Koch-Grflnberg. Vom Rorolma «nm
Orimoeo, vol. III, pág. 200, Stuttgart 1923, e Rafael Karsten, The Ctvlllsatioa
*>t thr South American Indlnns. págs. 267 88., Londres e Nova York 1926.
Karsten reuniu abundante material sóbre concepções ameríndias de espí
ritos animais e, particularmente, sobre idéias relativas ao ""man-tiger"
entre índios sulamericanos.
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Dos mais conhecidos é o trabalho de Afonso Arinos, pautado pela versão
amazônica de

Manáus

(1).

Cassiano Ricardo, um dos nossos grandes poetas modernistas, cantou a
lara nos

seguintes

versos:

E havia

no país das palmeiras,
que era todo um

rumor

de água clara
e de alegria matinal,
uma estranha mulher,
muito clara,
como ainda não

*

muito

houve

no

linda,
mundo

outra igual:
cabelos verdes, olhos amarelos,
Chamava-se

Uiara

(2).

A Iara dos nossos índios e cablocos amazônicos corresponde, em suas
Esta se tornou popular pela poesia, que
lhe dedicou Heinrich Heine e de que possuimos belíssima tradução por
tuguêsa, de autoria do mestre João Ribeiro.

linhas gerais, à Loreley do Reno.

Para melhor compreensão da similitude existente entre a lenda da Lo
reley e a da Iara, é de utilidade fazer um cotejo dos ambientes geográ
ficos a que se ligam as duas tradições.
Entre São Goar e Oberwesel, o Reno se estreita a ponto de formar
um canal de apenas 115 m. de largura, limitado, nas duas margens, por ro
chedos Íngremes.
E' nesse trecho que se encontra a Loreley, imponente
penhasco de contornos irregulares, que se eleva a 132m acima das águas
do rio.
Desde tempos imemoriais, contam-se várias lendas e tradições
ligadas a êsse lugar, onde, além de outras coisas, se teria dado o afun
damento do “Nibelungenhort”.
E' possível que em tempos imemoráveis as águas do Reno aí tenham
devorado grande número de vítimas, o que explicaria a localização da fi
gura mítica nesse ponto.
Considerando-se, ainda, o fato de que nas
imediações do penhasco o rio se estreita entre dois precipícios rochosos,
onde cada palavra dita em voz alta ressoa em maravilhosos ecos de várias
sílabas, compreende-se perfeitamente que o lugar em apreço constituía ótimo
ambiente para a formação da lenda.
Condições semelhantes

observam-se também

no

Rio

Amazonas.

Êsse

rio, — cujo leito corta 3.828 quilômetros de território brasileiro numa lar
gura de vários quilômetros, reduzindo-se a 1.600 metros em um ponto
apenas, nas proximidades de Óbidos, – com as suas enormes enchentes
anuais de janeiro

a junho,

desarraigando

florestas inteiras,

naturalmente

devia insuflar receio e incutir pavor aos aborígenes que navegavam em
suas águas com as mais primitivas embarcações. Quantas ubás ou igaras
não terão desaparecido com a respectiva
tripulação
na
voragem das
águas, fornecendo, com o seu
trágico
destino,
os fundamentos
para

a fromação do mito?
(1)
Janeiro
(2)

Em substituição ao eco, a que audimos em relação

Lendas e tradições brasileiras. 2.º edição. Págs. 56-60. Rio de
1937,

Martim Cerere, 6.º edição. Pág. 27. São Paulo 1938.
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ao Reno e que falta no ambiente amazônlco, temos aqui a pororoca, que,
em certas épocas do ano, sobe por sobre as águas do rio-mar, em forma
de onda violentíssima, arrastando consigo tudo que se põe a sua investida.
Comparando-se a tradição brasileira da Iara com a lenda germânica
da Loreley, tem-se, num o noutro caso, uma jovem bela e graciosa que,
com os sous encantos —' aqui os lábios sedutores oferecidos para o beijo,
ali a cabeleira dourada — faz perecer o jovem barqueiro no fundo das
aguas. Diferem as duas tradições no seguinte aspecto: ao passo que a
figura da Loreley aparece ligada a um determinado lugar geográfico, a
da Iara pode aparecer em qualquer ponto do Rio Amazonas e mesmo de
seus afluentes e igarapés. Melo Morais Filho, em sua poesia "O palácio da
MSe d'Agua" é um dos poucos autores que fixam a Iara a um, lugar, deter
minado: "as margens do Portel". O Índio nfto a vê nalgum rochedo imóvel;
para êle, a traiçoeira personagem pode surgir em todos os pontos em que
se avista o bdto branco (Inla geoffroyenxis). O bCto branco é um delfim
que alcança comprimento superior a dois metros e um peso de mais de
cem quilogramas; a sua côr é ardósia na parte superior, enquanto a barri
ga é branca. Na Lfngua Geral, segundo ensina Gonçalves Dias, bôto se
traduz "pirá ulara" (3).
Há também os que imaginam a Iara em forma de mancebo dotado de
todos os encantos capazes de seduzir qualquer donzela. Essa duplicidade
da figura mítica é favorecida pelo próprio idioma tupi-guarani, que, desco
nhecendo o género gramatical, n3o distingue entre o Iara e a Iara.
Iara como personagem masculino vive às margens do rio Amazonas,
onde possui luxuoso e resplendente palácio debaixo das águas. Segundo
a crença popular, uma cunhatã que se encontre ajoelhada às margens dò
rio a lavar, que se esteja banhando nas águas cristalinas da corrente,
ou que, debruçada sóbre o espelho do rio, contemple vaidosa a sua própria
Imagem, está em perigo de ser agarrada pelo jovem misterioso, que a
conduzirá ao seu palácio. Nas noites luarentas, ao que se conta, quando os
reflexos luminosos dançam sóbre a superfície rendilhada das águas, podese ouvir uma música suave e os passos rítmicos das danças executadas no
fundo do rio. E' nessas noites que o jovem realiza as núpcias com a sua:
vitima, que acaba perdendo a vida.
Foi Raimundo de Morais, um dos grandes apaixonados da Amazónia,
quem nos deixou a mais conhecida versão da crença no Iara masculino (4).
Nessa variante, como se percebe desde as primeiras palavras, a lenda já
tomou feição bem moderna, tendo se sacrificado a primitiva simplicidade
das formas, tâo característica do mito ameríndio. O Iara, que seduz a
pobre cunhatã, aparece al como "monstro, que, transformado num jovem
príncipe de espada à cinta, pluma no chapéu-gola dos Médicis, punhos de
renda, dedilha o bandolim sentado num tronco da ribanceira". Assim mes
mo, são bem evidentes os traços ameríndios do mito, pois a rapariga se
duzida pelo Iara, depois de passar a noite nos braços do mancebo, desco
bre "com espanto, que os pés de seu amante apresentam os calcanhares
voltados para a frente. Percebe ter sido vitima do demónio das águas, c:
(3) "Vocabulário da língua geral usada hoje em dia no Alto Amazo
nas". Rev. do Inut. HUt. « Geogr. do Braull, 3.» série, n° 16, pág. 540;
•4* trimestre de 1854.
(4) 3ia planície amazOnlcn (3. edição), págs. 81-82. Rio de Jaaairo.
s. d.
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aterrada, num lampejo fugindo da memória, recapitula ou prudentes conse
lhos maternos. Ao gritar espavorida, olhos fora das órbitas, pedindo so
corro, o galã, tresandando a pltin, dá um pulo e mergulha na corrente para
logo em seguida, traindo a identidade, vir à tona mostrar o focinho ver
melho e soprar zombeteiro um jacto dágua na direção da infeliz".
Cumpre observar ainda que o mito não ocorre apenas na Amazónia e
no Heno, mas também em Cuba, na Islândia, na Irlanda, na Sulêcla, na Fin
lândia e até no Interior da Africa. Em todas essas regiões aparece a en
cantadora jovem, que, depois de seduzir o rapaz, o faz morrer afogado.
Entre os islandeses há, como em nosso pais, nao só uma rapariga, mas
também um mancebo que assume o papel de Iara. Em tóda parte, porém,
a lenda é a mesma, salvo variações nos pormenores, devidas, pelo menos
parcialmente, ás diferentes dos ambientes geográficos.
***
8. COBRA DE FOGO
lTm mito brasileiro ainda pouco estudado quanto a suas origens e âs
f<-rmas que assumiu no seio de nossas populações rurais IP o do mbol-tatá,
lalo é, cobra de fogo. Seria de interesse determinar de que maneira as
características da paisagem geográfica e do meio étnico Influíram na for
mação das diferentes versões regionais do mito.
Onde quer que se tenha originado, a figura do mboi-tatá deve certa
mente a sua existência & personificação do fogo-fâtuo. Todos sabem o que
«•"■o focros-fátuos: pequenas chamas azuladas, bastante Intensas e um tanto
efémeras, que aparecem, a pequena altura, sõbre pântanos e brejos, bem
como nas paragens adjacentes. Quanto a, sua origem e natureza, há duas
explicações diferentes: ao passo que a grande maioria dos autores fala
apenas em processos de decomposição de matérias vegetais ou de organis
mos animais, outros há que Julgam tratar-se às vêzes de simples descar
nai elétrlcas do solo. Neste caso, seria um fenõmeno análogo ao fogo
d> Sant-Elmo, "o lume vivo que a marítima gente tem por santo", e que
mm o seu nome ao santo padroeiro dos marujos entre os povos latinos:
t observado, de vez em quando, nas pontas dos mastros, como também em
para-ralos ou em tórres, e deve a sua origem a descargas de eletrlcldade.
Não se deve estranhar que o fogo-fátuo, que flameja misteriosa e fanUnmaKôrlcamente na escuridão, apagando-se de súbito, para ressurgir logo
em aeguida, seja olhado com espanto e terror. Um fogo que parece arder
t>em ter o que queimar, sem produzir calor e sem deixar cinzas ou outros
■rtulg, facilmente pode ser explicado como duende ou espirito, ou, pelo
meãos, como assombrosa manifestação dalgum ente sobrenatural.
NSo sabemos se o mito do mbol-tatá é tradição puramente ameríndia
ou se foi influenciado por traços africanos. E' certo que os índios o co
nheciam, como se vê pelo testemunho de Anchieta, quando, numa carta de
l^CO, descreve os "fantasmas" da capitania de São Vicente: "Há também
cotios, raaxlmê nas praias, que vivem a maior parte de tempo junto do
mar e dos rios, e são chamados baetatá, que quer dizer "coisa de fogo",
o que é o mesmo como se se dissesse "o que é todo fogo". Não se vé outra
coisa senão um facho cintilante correndo daqui para ali; acomete rápida-
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mente os índios e mata-os, como os curupiras: o que seja isto, ainda não
se sabe com certeza” (1). Mais para o sul, a denominação indígena era
mboi-tatá, cobra de fogo. Entre as populações sertanejas das diferentes
partes do Brasil, transformou-se em boitatá, baitatá, batatão, bitatatá etc.
Como já foi notado por Teodoro Sampaio, em sua obra “O Tupí na
Geografia Nacional”, as palavras macai, macaiera e maenchera também
significam fogo-fátuo em tupi-guarani.
Segundo Marcgrave e o padre
Simão de Vasconcelos, o mito do macachera é um “numenviarum”, como
escreveu o naturalista, ou “espírito dos caminhos”, como traduziu o padre
jesuita. Nessa qualidade, confunde-se com o saci; e há realmente pontos de
contacto entre os dois mitos. Escreve Gustavo Barroso, que, em vários es
tados do norte, “se acredita que o Batatão ensina o caminho errado a
quem o seguir, persegue os que correm com medo dêle, ou leva o indiví
duo

até

uma sepultura

próxima,

se

o

acompanhar”

(2).

E

explica:

“A

primeira crendice é comum a quase todos os povos.
A segunda vem do
fato da deslocação do ar, produzida pela carreira do medroso, atrair o
fogo errante. E a terceira promana da própria verdade do fato: êsse fogo
nasce das putrefações, sendo natural que apareça perto dos charcos e das
sepulturas”

(3).

Nesse mesmo livro (4), Gustavo Barroso reproduz um mito africano,
“a lenda de Bingo”, colhido na “Anthologie Nègre” de Blaise Cendrars, e

em que ocorre uma personificação do fogo-fátuo com o nome de Mboya.
é a mãe que anda errando eternamente pela floresta à procura do filho
que foi atirado a um precipício. E' estranha a coincidência de nomes, que
ainda não encontrou explicação satisfatória.

E' no sul do Brasil que o mito do mboi-tatá deu origem às mais curio
sas variantes regionais.

Em Santa Catarina, refere Crispim Mira, “é grande como um touro,
com patas como os gigantes e com um enorme ôlho no meio da testa, a
brilhar, que nem um tição de fogo. Ninguém sabe onde seja o seu antro,
nem do que se alimenta. O certo é que ora se mete pelo mar a dentro
como um cavalo-marinho, ora voa por cima das árvores como um fantás
tico pássaro infernal. A êsse respeito não há a menor dúvida. Os incré
dulos têm pago caro a fanforronice” (5). E contam-se horripilantes his
tórias das dsegraças que o monstro tem causado, das pessoas que morre
ram, das plantações que definharam, das famílias que ficaram reduzidas
à miséria sòmente porque lhes passara por perto êsse “coisa ruim” (6),
Segundo uma versão riograndense, recolhida por Sílvio Júlio, e repro

duzida por vários autores, o mboi-tatá é uma cobra que escapou das
águas do dilúvio, refugiando-se numa toca ao alto dum monte. Na escu
ridão, arregalava os olhos, para exergar alguma coisa; assim, dilatando
se, ficaram cada vez mais luminosos, até que afinal a serpente se metamor
foseou em

cobra de fogo.

(1) José de Anchieta, Cartas, informações, fragmentos históricos e
sermões, págs. 128-129. Rio de Janeiro 1933.
(2)

Gustavo Barroso, o sertão e o mundo, pág. 41. Rio de Janeiro

1923.
(3)

Ibidem.

(4)

Págs.

(5)

Crispim Mira, Terra entarinense, pág. 139. Florianópolis

43-44.

(6)

Ibidem.

1920.
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Não se informa, infelizmente, se nessa variante do mito, que, aliás, se
coaduna de modo excelente com a mentalidade dos indígenas, é maléfica
ou benéfica a influência do mboi-tatá sôbre a vida e os negócios humanos..

Segundo

a opinião de José Veríssimo, Sant'Ana Neri e outros, o mboi

tatá seria gênio protetor do campo, vingan do queimadas e outras devasta

ções, da mesma forma como existem, na , mitologia tupi, espíritos como
guardas da floresta, da água, da caça, etc.. E' evidente que êsse significado
de “gênio protetor” pode muito bem ser um traço europeu, posteriormentes
acrescentado aos primitivos

mitos

indígenas.

Outra versão, em que o mboi-tatá é apresentado como ser perigoso, é
interessante pela sua estreita ligação com os modos de vida da população
da campanha riograndense: “Conta-se entre a gauchada das estâncias que :
nos passeios e nas viagens à noite, aparece um fogo volante, às vêzes
em forma de cobra, outras vêzes em forma de pássaro, voando na frente
do cavaleiro, impedindo-lhe a marcha. E', porém, crença entre a gente do
campo que a Boitatá se deixa atrair pelo ferro. E, então, o meio para
ver-se

livre

do

ataque

dela

consiste

em

desatar

o

laço

dos

tentos

e-

arrastá-lo pela presilha, prêviamente prêsa esta à argola da cincha. Desde
então, a Boitatá atraida pelo ferro da argola do laço, deixa assim de em baraçar a marcha do andante, segue-o atrás na altura do extremo do laço…
até amanhecer o dia, hora em que o abandona, deixando-o ir em paz”

(7).

Na bacia do Uruguai, segundo o padre Teschauer (8), o mito do mboi
tatá se liga ao ciclo das lendas do ouro.
Reza a tradição que os Incas
afundaram imensas riquezas no Titicaca, para que não caíssem nas mãos
dos conquistadores. Da mesma forma, os lendários tesouros das Sete Mis

sões estariam escondidos nas lagoas das depressões do planalto sul-rio
grandense. As águas aí se cobrem anualmente de uma camada de vegetais,
que no inverno é destruída pelas geadas; torna, porém, a reaparecer den –

tro em pouco, enquanto os restos das plantas anteriores se vão decom
pondo lentamente no fundo das águas. E nessas lagoas, de pouca profun
didade, que às vêzes desaparecem quase inteiramente, estariam depositados
os tesouros jesuíticos.

O guarda dêsses tesouros é o mboi-tatá, ou nhandú - tatá (avestruz do ,
fogo),

segundo

a

crença

de

outros.

Pequenas

chamas

azuladas

reluzem

sôbre a camada de algas, ou na circunvizinhança. Desaparecem quando al
É um curioso se aproxima, ou procuram enganá-lo, afastando-se pouco a,
pouco. Um dia, quando vier o dono das riquezas, descendente dalgum índio
missioneiro,

o guarda lhe indicará o lugar do tesouro.

Assim, o mito do mboi-tatá
o meio. Ora, se liga com outras
elas. Um estudo comparativo de
certamente, valiosa contribuição

varia de região em região, de acôrdo com:
crenças e tradições, ora se confunde com
tôdas as variantes brasileiras constituiria, .
para o conhecimento do folclore nacional.

(7) Cezimbra Jaques, npud Roque Calage, Vocabulário gafieho
gunda edição), pág. 27. Pôrto Alegre 1928.
(8) Carlos Teschauer, S.
Pôrto Alegre 1929.

(se

J., Poranduba riograndense, págs. 437-438.
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O. O MAÇAVA
Entre os povos primitivos de todas as regiões do mundo observam-se
crenças ou ideias religiosas ligadas a determinadas espécies do reino ani
mal. Os representantes mais numerosos da categoria dos "animais sagra
dos" sao as aves. A faculdade de elevar-se a grandes, alturas e de cortar
os ares em rápido voo deve ter impressionado profundamente o espirito
do homem primitivo como algo de misterioso e de inacessível aos seres hu
manos. Nâo admira, pois, que tantas religiões aborígenes estabeleçam
uma, conexão entre as aves e as almas dos defuntos, que ordinariamente se
imaginam libertas da lei da gravidade e com o poder de transitarem, sem
mais nem menos, pelas mais longínquas reglOes estéreas.
Em certas regiões tribais, como, por exemplo, entre os Bororó do
planalto oriental matogrossense, a analogia entre o mundo dos espíritos
e a avifauna influencia profundamente as crenças totêmieas e determina,
em grande parte, as particularidades da atitude mental do homem primitivo
em face da vida e da morte, do ambiente natural e dos seres humanos com
os quais convive.
A nossa civilização, por sua vez, contém ainda reminiscências do papel
qu eem remotas eras as idélas relativas às aves desempenhavam na men
talidade de muitos povos do Mediterrâneo e do norte da Europa. Águias,
falcões, corvos e corujas repetem-se insistentemente na heráldica. E' ver
dade, porém, que hoje êsses traços perderam as suas primitivas significa
ções, passando muitos dêles a ter valor simplesmente simbólico.
Nâo foram, de ordinário, as aves canoras que deram o fundamento
para representações míticas e religiosas, mas de preferência aquelas que
fazem ouvir sons estridentes ou atié grassantes. Em parte, talvez, porque
as aves canoras geralmente nâo se distinguem pelo porte. Outro motivo
talvez seja o de que sobretudo as aves de rapina se prestam para sugerir
a idéia de coragem, vigor e perseverança, qualidades essas que nunca dei
xam de impressionar o espírito do homem primitivo.
Muitos índios sul-americanos também possuem as suas "aves sagradas".
Exemplo dos mais interessantes é o do maeauá, uacauã ou acauá, ave a
que se ligam noções míticas ou religiosas em muitas regiões do continente,
desde o extremo norte até o sul. Tanto Montoya como Barbosa Rodrigues
mencionam-na em seus trabalhos. O macauS (Herpetotheres cachlnnama)
é uma ave de rapina de vigorosa constituição. Alimenta-se especialmente
de cobras, venenosas ou náo, e presta assim õtimo serviço aos homens.
Há um vegetal de fôlhas largas, conhecido entre os índios pelo nome de
macauã-caá; segundo afirmam, o macauâ come essas fôlhas como antídoto
contra o veneno das cobras. Diz-se que o nome da ave náo é outra coisa
sen3o onomatoplêla de seu grito compassado "raaca-u-ã", e, como afirmam
os índios, tõdas as cobras fogem assustadas quando o percebem.
Entre as populações da Amazõnia, o maeauá é tido como ave agoureira
ou mensageira das almas. O seu grito anuncia a morte ou, pelo menos,
alguma desgraça. "Em outras localidades amazOnicas dizem que esta ave
é o terror das mulheres, porque o acauá se apossa do espirito delas e as
obriga a cantar com êle as três sílabas do seu nome" (1). Barbosa Rodri
gues, por sua vez, informa que, entre os índios, o uacauá "é tido por
(1) R. von Ihering, Dicionário doa animais do Brasil, pâg. 70. São
Paulo 194*.
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agoureiro, circunstância que influi sôbre alguns tapuias nervosos, a ponto
de adquirirem uma moléstia que é bem conhecida com o nome) de Uaeauã,
Bo município de Faro; sobretudo no Lago Grande ou do Algodoal, onde
«•omumente aparece" (2). Em outro trabalho, o mesmo autor conta como
'.iii. na aldeia de Faro, u'a mulher "pegada pelo macauã". Ouvira, pois, o
canto funesto do gavião. Estava numa choupana, deitada na rede, ator
doada e com o peito arfante. Repetia seguidamente as palavras: nacuã!
r.acafi'. seguidas da gargalhada estridente peculiar ao pássaro. Silenciava
por alguns instantes, para depois recomeçar o canto inspirado pela ameaça
do Infortúnio que pairava sobre a pobre tapuia. Era tão perfeita a Imita
ção dos gritos da ave que o naturalista, a principio, tinha a impressão de
ouvir o próprio macauã (8).
O tuxaua dos Anambé, do Tocantins, contou certa vez ao General Couto
de Magalhães um mito acerca duma velha gulosa, em que o macauã 16
um dos principais -personagens. Para llvrar-se da velha, que o vem periteguindo, um moço se esconde na casa do surucucu. O surucucu e sua
■mulher fazem um moquím para moquear o pobre fugitivo. Êste ouve a
vos do macauã e conta-lhe qual a sorte que o espera. O macauã come os
dois surucucus e o rapaz consegue fugir (4). E' o motivo mítico cha
mado "auxilio de animais", que ocorre, com uma Infinidade de variantes,
nas mitologias de todas as partes do mundo. — Barbosa Rodrigues publicou
Dm mito dos índios do Rio Sollmões, em que a cobra grande, "bolauaçu",
é também morta pelo macauã (5).
De um modo geral, o papel do macauã é comparável ao dos corvos
do Wodan na mitologia germânica.
Ao Visconde de Taunay devemos uma série de Interessantes notas so
bro os aborígenes do território sul-matogrossense e de outros pontos do
Tirasil. Muitas dessas observações, em parte dos tempos da guerra do Pa
raguai, encontram-se num pequeno volume intitulado Entre os nossos fndlos.
Na parte referente aos Kadiueo, há informes curiosos sobre o culto do
macauã, o *é, sobre a evocação da ave sagrada pelos "padres" ou mêdlcosfeitlcelros da tribo. "Por qualquer motivo: colheitas, chuvas excessivas,
nol ardente, pendoar do milho e motivos ainda menos Importantes, cantam
noites Inteiras, denunciando presságios e conversando com a ave macauã
<ou acauã), que fingem chamar de longe, imltando-lhe o cantar tristo
nho" (d). A ave é objeto de veneração dai parte dos médicos-feiticelros, ao
nosso que os outros índios não tem sequer receio de matá-la. "As práticas
«i<> sacerdote Incluem grosseiros exercícios de prestidigitação: finge enrullr penas compridas, tlra-as do nariz, Introduz flechas no estômago, etc.
otc." (7). Mas a parte mais Importante das cerimonias é, sem duvida, a
(2) "Poranduba amazonense", Anni* da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, tomo XIV (1886-1887), fascículo n.« 2." nota ã pâg. 188. Rio de
Janeiro 1890.
(3) Apnd C. Teschauer, Avlfauna e flora nos costumes, superstições e
lendas brasileiras e americanas (3.* edição), pâg. 99. Porto Alegre 1926.
(4) O Selvaarera (3.* edição; Brasiliana, vol. 52), págs. 267-271. São
Paulo 1936.
(5) O. c, págs. 187-189.
(«) PAg. 22.
<7) Ibidem.
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evocação do macauã. Primeiro soa ao longe o grito do gavião, a que res
ponde o sacerdote. Os pios do macauã ouvem-se cada vez mais perto, até
que afinal começam as “revelações” ao médico-feiticeiro. “Esta cena, es
creve Taunay, não deixa de impressionar, pois a imitação do cantar do
macauã,
ao longe
a
perfeição”
(8). e sucessivamente, mais e mais perto, é feita com tôda
•

Igualmente o padre Teschauer (9), apoiado em Denis, fala no culto do

macauã entre os Guaikuru, referindo o uso do maracá para a evocação da
ave profética, que viria trazer avisos benéficos como mensagens das almas
dos defuntos.

Encerramos estas ligeiras notas sôbre o macauã com o mito tribal dos
Guaikuru, em que o herói é outro falconídeo, o caracará. Segundo a
crença dêsses abrígenes, foi o caracará quem os criou. O mito foi recolhido,
em fins do século dezoito, por Francisco Rodrigues do Prado, então co
mandante do forte de Coimbra. Escreve o seguinte: “Dizem que, depois de
serem criados os homens, e com êles repartidas as riquezas, uma ave de
rapina que no Brasil chamam caracará se lastimara de não haver no mun –

do Guaicurus; que os criara e lhes dera o porrete, a lança, o arco e as
flechas, e dissera que com aquelas armas fariam a guerra às outras na –
ções, das quais tomariam os filhos para cativos, e roubariam o que pudes
sem: mas a êste seu criador não tributam culto algum, antes o matam as
vêzes que podem”

(10).

E' interessante observar como esta e outras versões do Gênese dêsses

aborígenes concordam perfeitamente com os modos de vida e a mentalidade
da tribo. Os guaikuru, também chamados Índios Cavaleiros, desenvolveram
verdadeiro imperialismo, guerreando e subjugando as tribos vizinhas. Fo
ram, por isso, caracterizados recentemente como “tribo senhorial”.

10.

LUZ

E

CALOR

Refere uma conhecida lenda tupi, publicada por Couto de Magalhães
que “no princípio não havia noite — dia sòmente havia em todo tempo”
A Cobra Grande mantinha a noite fechada dentro dum caroço de tucumã.

Três rapazes muito curiosos, incumbidos de levar a noite à filha, da Cobra
Grande, abriram o côco e a escuridão se espalhou por toda parte. Foi aí
que começou a alternância rítmica de dia e noite (1).
|

(8)

Ibidem.

(9)

O. c., pág. 97.

(10)

“História dos índios Cavaleiros ou da nação Guaicuru”, Rev.

Inst.
1908. Hist, e Geogr. Bras., tomo I (3.º edição), págs. 28-29.

do

Rio de Janeiro
•

(1) General Couto de Magalhães, o selvagem (3.º edição; Brasiliana.
Vol. 52), págs. 231-234. São Paulo 1935.

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL

,->!l

Essa lenda é Interessante sobretudo porque representa uma inversão de
outra, mais comum, que explica a obtenção da luz do dia. Assim, os Karaiâ,
que vivem nas margens do Araguaia, contaram ao explorador Fritz Krause
que no principio dominava a escuridão, até que um avoengo da tribo man
dou o urubu-rel ou o Jaburu (segundo outra versão) trazer o sol. Depois
de apresentar as estreias e a lua, a ave entregou finalmente o sol e fez
aparecer a luz do dia (2).
O índio Karajá Dyuasá relatou êsse mito a Herbert Baldus nos seguintes
termos: "Karajá chamou o Rãrãresá, Rãrãresá é urubo-rel. Quando Rãrã
resá veio, Karajá o apanhou abrasando e perguntou-lhe onde havia o aol.
Porque o sol é o enfeite da cabeça do Rãrãresá. Rãrãresá é para Karajá.
o que Deus é para torl (os brancos). — Karajá não mata urubfl-rei. Ma»
mata o rliii, o urubu comum, porque êste 6 manso. O! urubu-rei bravo.
Quando Karajá mata o Rãrãresá, fica muito doente, se bem que não mor
reu. — Primeiramente, Rãrãresá trouxe a lua, que também e enfeite da
cabeça dele. Karajá disse: Isto não quero. Rãrãresá disse: Tenho o sol.
Rãrãresá trouxe ao Karajá o sol. Por Isso há sol. Então Karajá pOde
fazer as pulseiras e as ligas de Joelho, apanhar tartaruga, fabricar a corda
do arco, pescar, caçar, fazer roca e construir canoa. Rãrãresá ficou um dia
com Karajá, ensinando-lhe fazer as pulseiras e as ligas do Joelho, apanhar
tartaruga, fabricar a corda do arco, pescar, caçar, fazer roca e construir
canoa" (S).
Há alguns anos, o etnólogo brasileiro Carlos Estêvão ouviu entre os
índios Fulnlô ou Karnijô, do Nordeste, um mito excepcionalmente bonito
■Abre a obtenção do dia. Pode-se ressuml-Io da seguinte forma: Não havia
dia na terra. Os animais mandaram então a seriema como emissária ao sol
para lhe pedir o dia. O sol lhe deu o dia, mas a seriema, muito egoísta,
não o quis entregar. Usava a claridade somente para si, e conseguia mais
facilmente achar a sua alimentação. Quando os outros animais se aproxi
mavam, fechava o dia e retirava-se. Até que uma vez a prenderam dentro
dura grande circulo. Sentindo estar cercada, a seriema correu para o nas
cente e abriu o dia para êsse lado. Mas como não podia passar, fechou-o
>■ correu para o poente, onde o abriu também. Mais uma vez mal suce
dida, correu para o norte, e a seguir para o sul. Depois, tornou a fechar
o dia e correu para o centro. Para ai se dirigiram também os outros ani
mais. Interpelada, a seriema negou a principio que tivesse trazido o dia,
mas não lhe deram crédito. Afinal, "sufocou o egoísmo e rasgou o dia p&ra
todos- (4).
Se o aparecimento da luz do dia é um problema que preocupa o pensa
mento mítico dos primitivos, com muito mais razão preocupa-o a obtenção
do fogo, que de fato foi uma das primeiras grande» conquistas do homem
pre-hlst6rlco. Talvez algum incêndio ateado pelo ralo pudesse o homem pela
primeira vez em contato com o fogo. Transportado ã caverna, e "domestl(2) Fritz Krause, In deu Wlldnlssea Brasílica», págs. 344-345. Leip
zig 1911.
(3) Herbert Baldus, Ensaio» de etnologia brasileira (Brasiliana, vol.
101), págs. 190-191. São Paulo 1937.
<4) Carlos Estêvão. "O ossuárlo da "Gruta do Padre" e, Itaparlca e
algumas notícias sobre remanescentes indígenas do Nordeste". Boletim
do Masca Nacional, XIV-XVII, 1938-1941. Rio de Janeiro 1042. Págs.
m-m.
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cado”, o fogo foi se tornando, aos poucos, um auxiliar Índispensável, à
humanidade.
E apagado talvez em conseqüência dum descuido ou dum
acidente qualquer, o selvagem fez por certo mil e uma experiências, baten
do, esfregando e brocando pedra ou madeira, para produzí-lo artificial
mente.

Dessa

maneira, inventou o seu primeiro instrumento ignígeno, um

dos passos mais decisivos na marcha para a civilização.
Muitos povos possuem um mito sôbre a obtenção do fogo. O aconteci
mento impressionou de tal forma o espírito do homem primitivo que veio
a constituir um episódio sobrem o do freqüente nas tradições tribais das vá
rias partes do mundo.

Nos mais antigos escritos sôbre o Brasil lê-se que os Tupi acreditavam
numa divindade, chamada Tupã, que presidia ao raio e ao trovão. “Esta
gentilidade – diz o Padre Manuel da Nóbrega, em carta de 1549 — coisa
nenhuma adora, nem conhece a Deus; sòmente aos trovões chama Tupane,
que é como quem diz coisa divina. E assim nós não temos outro vocábulo

mais conveniente para os trazer ao conhecimento de Deus, que chamar
lhe Pai Tupane”

(5).

Ora, essa divinda de indígena, notòriamente a mais discutida de quantas
havia na religião dos Tupi litorâneos, era ao mesmo tempo o deus-do-fogo
ou o herói-civilizador que teria ensinado, aos índios a técnica de produzir o
lume. Isto, porque, se identifica ou confun de com Maira-monhã ou Sumé,
que são pròpriamente os heróis civilizadores na teogonia tupinambá, tal
como a descreve André Thevet, o autor que mais aprofunda o assunto.

Os

Tupinambá contaram a Thevet que algum tempo após o dilúvio os ante
passados da tribo aprenderam, durante o sono da noite, a arte de produzir

o fogo por meio de fricção, ensinada por um “caraiba chamado Bicbotou,
o que vem a ser trovão”. De outro lado, corria entre êles o mito de que
Monhã, a divindade criadora, havia colocado o fogo sôbre o dorso duma
preguiça, donde os irmãos Tamendonare e Aricute o retiraram, para en
tregá-lo(6).
aos homens. E' por isso que o aí tem as costas manchadas de
preto
•

Como deus do fogo e do raio, Tupã chamava-se também Tupã-Beraba,
e pela voz troante dava-se-lhe o epíteto de Tupã-Cininga. Os selvícolas con –
sideravam-no como benfeitor, i. é como doador do fogo, mas não lhe tri

butavam nenhum culto especial. Ao mesmo tempo, a sua voz lhes inspirava
medo e terror. Tupã corresponde perfeitamente a Tor, o deus-trovão dos
antigos

germanos.

Em seu livrinho “Lendas e encantamentos do sertão”, J. G. Americano

Brasil reproduz o seguinte mito, por êle ouvido nalguma parte do sertão
brasileiro:

|

“Tupã, quando fez a terra, colocou no cimo de varios montes uma bola
de fogo que alumiasse os vales e desse fogo para o povo se aquecer e
cozer os alimentos; mas, com o tempo, essas estrêlas , foram se apagando,
porque o fogo foi queimando a terra e se aprofundando cada vez mais.
Não se podia tirá-lo senão com risco de vida, tendo muitos tentado tal e

(5)
1931.

(6)

Manuel

da

Nóbrega,

Cartas

do

Brasil,

pág.

99.

Rio

de

Janeiro

•

André Thevet, apud A. Métraux, La religion des Tupinamba et ses

rapports avee
1928.

celle

des autres tribus tupi-guarani, págs. 15

e 48.

Paris
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fíacram enterrados, lá no fundo do buraco. Demais, o povo estava aumem
tando muito e os que precisavam de fogo tinham que andar longe. Então
mandou-se a àguia pedir a Tupã que desse um jeito naquilo. O api do
mundo pensou, matutou, e disse: “Eu vou dar as providências precisas”.
Chamou o cariá, seu secretário, e o encarregou de colocar muitas bolinhas
de fogo pelo céu afora e, sempre, derrubar uma na terra, bem no lugar
onde a fumaça não saísse do teto das casas.

Assim é que, de quando em quando, à noite vê-se descer uma estrêla,
faiscando pelo espaço a fora e cair lá longe, além do chapadão ou atrás da

serrania, levando fogo às tabas distantes, que ficaram sem êle”

(7).

Americano Brasil não teve, infelizmente, o cuidado de indicar a região
em que colheu o texto. Não oferece, assim, o necessário ponto de apôio
para se estudar a ligação que possa haver entre a lenda e os caracteres
Em todo caso, o
geográficos dalguma parte do continente sul-americano.

mito não se originou, por certo, em terra brasileira. Veio trazido, talvez,
de longe por alguma tribo que se dirigiu para cá. Os montes de que se
fala na primeira parte eram provàvelmente vulcões; também a afirmação
de que “o fogo foi queimando a terra e se aprofundando cada vez mais”
parece referir-se a fenômenos de caráter vulcânico. Se a narração é de

origem tupi, poder-se-ia ver nela um argumento para corroborar a teoria,
tantas vêzes exposta, de que foi nos Andes que êsses indígenas iniciaram
a sua marcha para ocuparem grande parte do Rio Grande do Sul, o litoral

brasileiro e a planície amazônica. A Cordilheira dos Andes, estendendo-se
com seus vulcões, através das Américas Central e Meridional poderiam
E'
muito bem constituir a base sôbre a qual se teria formado a lenda.
evidente que tudo isso não passa de simples hipótese, que, porém, no caso
de ser verificada, forneceria interessante exemplo de como um povo pri
mitivo representa na tradição mítica o relevante episódio da aquisição do
fogo, quando esta remonta a origem vulcânica. ~~
Referimo-nos

acima

à

técnica

da

produção

artificial

do

fogo.

Entre

os índios brasileiros, o método mais comum consistia na fricção de dois
pedaços de madeira. Eis como o descreve o General Couto de Magalhães:
“toma-se um cerne de madeira dura que esteja perfeita no centro, mas que

tenha uma camada de alguns oitavos de polegada já poída; faz-se com a
unha uma covazinha na madeira já poída, e nela se coloca a extremidade
de uma vareta de madeira de cern e bem duro e, tomando esta última entre

as palmas das mãos, imprime-se-lhe um movimento rotatório rápido; ao
cabo de alguns minutos o fogo prende-se ao pó da madeira poída, comu
nica-se a ela e assim o acende” (8).

Poderia, pois, parecer ser muito sim -

ples a arte de “tirar fogo da madeira”. Entretanto, é um processo que
requer muita habilidade e é bastante penoso; o Índio que o , emprega co
meça a suar por todos os poros. Uma vez obtido o fogo, trata de conservá
lo com todo cuidado, levando consigo, nas excursões, uma acha acesa, para
não se ver forçado a produzí-lo em caminho. Não admira que os fósforos
trazidos pelo homem branco figurem entre os objetos cobiçados pelos
selvícolas que entram em contato com a civilização.

(7)

J.

G.

Americano do Brasil, Lendas e encantamentos do sertão.

São Paulo, s.d.

(8)

Couto de Magalhães, o, c., págs. 61-62.
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