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ADVERT~NCIA

A noticia que aqui se aprcsenta e o resultado de observa<;oes feitas "in loco",.
durante o espac;o de tempo de fins de 1935 a Agosto de 1939. Como este material
foi colhido sem preorupac;ao intencional e sistemtitica, e como so agora foi compilado e organizado, para fim de publica<;lio, o leitor naturalmentc encontrara,
n~sta Jigcira exposic;ao, muita lacuna, e, possivelmente, algum deslisc ou erro.
Nao quisemos, contudo, deixar sem divulgac;ao as presentes notas, crentes d~
que, por se rcfcrircm a um assunto pouco conhecido, e em vias de nao poder ser
posteriormente pesquisado nas suas fontes naturais - pelo fato da rapida aculturac;ao, que vem sofrendo os Vapidiana - elas aproveitarao, de qualquer modo, a
estudiosos da Etnologia brasileira 2.

OS VAPIDIANA

Os Vapidiana, tribu aruak (on arawak), moram nas fronteiras
<lo Brasil com a Guiana lnglesa, entre tribus karaib, como os Makuxi. Taulipftng, Jarekuna e outros. Na Guiana Brasileira hi
1. Trabalho apresentaclo no Seminario de Etnologia Brasileira da Escola Liwe
de Sociologia e Politica de Sao Paulo.
2. Algumas lendas dos Vapidiana da. Guiana lnglesa sao encontradas em
\Villiam Curtis Farabee: "The Central Arawaks", University of Pennsylvania,
The University Museum, Anthropological Publications, Vol. IX, Philadelphia, 1918,
pgs. 108-123. A melhor informac;ao s6bre a mitologia e animologia das Guianas e
apresentada por Walter E. Roth: "An Inquiry into the Animism and Folk-lore
of the Guiana Ind ians", Thirtieth Annual Report of the Bureau of American
Ethnology, To the Secretary of the Smithsonian Institution, 1908-1909, 'Washington, 1915, PRS. lOJ-J&i; d. tambt:m: Roth : "1\11 h;troductory Study of the Arts
Crafts and Customs of the Guiana Indians", Thirty-eight Annual Hcport, 1924,
pg. 483 e seg.. Uma boa documentac;ao s6bre os mitos aqui tratados, se encontra
cm Theodor Koch-Griinberg: "Mythen und Legenden der Taulipang un<l Arekuna
Indianer ", "Vom Horoima ;mm Orinoco", II. Berlin, 1916. Al guns pouros mitos
do Rio llranco. ha em Joao Barbosa Rodrigues: "Poranduba Amazon<'!lse '', Rio,
1890, Ana;s da lliblioteca Nacional, Vol. XIV, 1886 c 1887 e em "0 1Iuyrakita",
Rio, 1899. Em Antonio Brandao de Amorim: "Lenrlas cm Nhecngatu e em
Portuguez", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro, tomo 100, Vol. 1.54, 1926,
Rio, i928; - e em Nunes Pereira, citado em Osvaldo Orico: "Vocabularb de·
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ainda restos da tribu Aruak dos Atoraiu, ou Aturai, que vtvem
jun to com os Vapidiana c falam quasi a me.sma Ii ngua ( 3).
Os Va pidiana do Brasil dividem-se, linguisticamente, em
cinco grupos dial~tais, mas, com rela<;ao sua mitologia, podem ser
classificados apenas em dois grupos, que se localizam, um, no lado
-esquerdo do Rio Branco, e o outro, misturaclo com os Makuxi, no
Sttrumtt, Uraricoera e Amajari.
Alcm <las influencias que sofrem de povos e tribus vizinhas,
principalmente dos Karaib, estao sujeitos as influencias dos brancos,
imigrantcs do Amazonas e do Nordcste do Brasil ( especialmcnte
do Ccar{1), c dos neg-ros, accntuadamcntc da Cu ia na 1ng lcsa e V c-

a

ncztll'la.
A MITOLOGIA DOS VAPIDIAN A
N~to conhccemos lcndas que sc refiram cxplicitanwntc ~\ fo rrnac;ao do mundo. Os Vapicliana contam. entrctanto, que Tominikf1rc, ( quc corrcsponde ma is ou menos ao D eus dos eris taos ) , criou
o munclo, deix ando seu acabarnento ao cargo de Duicli e Mauare,
seus irmaos. ~stes, contuclo, se distrairam com futilidacles, e Tominikare, indignado por isso, quis destrui-los. Duidi e Mauare,
p:orcm, consegttiram se salvar, c foram instalados, posterionnente,
cCJmo guvernadores do mun do. ( N um rel a to que nos fez um indio
de urna lenda alienigena, a nome de Dttidi foi introduzido significa ndo Diabo ).
A narrativa precedcnte sngere que estes clois irmaos sao os
her6is-civilizadores, e a Jenda seguinte confirma este seu significado mitologico: "A mulhcr do sol, tendo-se enganado no sen
caminho, chcg-ott :l. casa da s nrn;as. 1\1 , 11111a vclha ( lllll sapo c11n1~
r{1) quis csco11dc-la; mas, tcmlo-a acha<lo, a s on<;as mata ram-na,
entreganclo setts dois filh os gerneos a velha. E sta pretendia come-

crcudiccs Amazf1uicas " , S. Paulo, 1937, pg. 228 c scg .. L cndas dos Makuxu, cxistem
em manusc ritos de D. Alcuino Meyer, 0. S. B.. Intercssant cs sao os paralelos
mitol6gicos no Ama zonas, principa lrnente os <las fabulas quc Ba rbosa Rodr igu ~ ;
cm "Poranrluha J\ m;1zo 11<'11sc ". Couto d e Magalhaes cm "0 Sch-ag cm.", Serie
"Bras iliana ", vo l. 52, S. Paulo 1935; e C. T as tevin: "La L ang uc T ap ihiya",
Wien, 19 10, publicaram . O ut ros para lclos encontramos em Sih·io Romer o: "Con
tos popularcs do Bras il ", Hio, 1907, .p ed., c cm J oiio D omas : " Al g urnas quest6es
de folk-lore "', z.• pa r tc. Rev. d o Arq. Uunicipa l, ano 4.", Vol. 46, p g . 151 e seg .,
S. P aulo, 193~. e on F . J. de Sant'Au a Nery : "Folk-lore Bresilicn"', Paris. 1889.
~3 .
l:m hom rCSl1lllO informativo Sohre as tribus da r egiao, C!1COntra-se em
Theodor Koch-C riinhr: q~ : " Die \'i)\kcrgrnppierung zwi ~chrn, H.io Branco, Orinoco, I~ io Negro u nd Yapurft ," Fcstschrift E dt1:nd Seier, St11l 1•.1•a rt. 1922. pg . 205-266.
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los, mas nao os conseguia matar, porque sempre fugiam. Os ge->~
meos cresceram ·rapidamente. Foram educados pela velha. Um;..,
passarinho contou-lhes a morte de sua mae. Quando cr~scidos 1'. ~t.
vingaram-se <la morte <la mae, ·queimando a vetha numa ro~, A·:·~:
qual atearam fogo. Dai partiram para o mundo, onde viveram se·5~
parados. Duidi casou-se com uma piranha, tornada mulher. Certa
- ocasiao, em que se achava ausente de casa, seu irmao, ltauare, violentou sua esposa. Duidi, depois disso, convidou-o para uma festa,
em sua casa. Mauare, no meio do caminho, transformou pedac;os
de uma flexa em homens, que, a noite, mudaram-se em pernilongos,
pulgas c outros insetos, atacando todos os convivas. Mauare retirou-sc e Duicli, antes <le sair do mun<lo, transformou sua casa numa
pedra, que se chama, agora, Tamoromu (isto e: pintada)".
Tamoromu se chama o tronco da arvore da vida. A relac;ao
aqui sugerida entrc us mitos dos h.erois-civilizadores, da arvore da .
vida e do dil{tvio, se exprime numa conexao mais acentuada nas
Jendas seguintes: "Um homem criou uma cotia que certa manha
nao queria comer mais nada e fugiu de casa. 0 homem seguiu-a
e chegou a arvore das frutas, a qual derrubou, plantando, depois,
suas sementes. Mas o rio encheu e carregou o tronco. Tominikare, entao, disse : de agora em diante todos serao obrigados a trabalhar a cada dia". Em outra lenda, sob a denominac;ao de "Uayana Kadefia", a arvore da vida aparece associada ao diluvio: "Tominikare criou a arvore. No lugar havia somente quatro irmaos
e uma irma. Esta apanhou frutos da arvore. Quando os irmaos
chegaram, a arvore ja havia crescido, estava mµito alta, e, porisso,
eles a derrubaram. No tronco havia agua doce, e, por isso, eles
tah1param-no. 0 mais moc;o dos irmaos querendo ver se havia
peixinhos dentro, abriu a tampa. A agua saiu e inundou tudo.
Todos morreram. Tominikare criou de novo gente e animais".
(Os Vapidiana denominam ao Roraima, Mae da Agua-doce, e
a uma pedra proxima da serra, Tronco da Arvore da Vida. Acreditam que o outro tronco desta arvore se acha no Rio. Parime, perto
do qual existe uma pedra que consideram co~o a Tamoromu, ou
casa de Duidi, ou da onc;a preta, a que se ref erem em outra lenda).
Ref erencias ao diluvio se en cont ram· em outras varias narrati vas: "A cotia e o tincua (um passaro) advinharam a inundai;ao
do mundo, mas os outros animais e passaros nao lhes prestaram
atern;ao. A cot1a escondeu plantas e preparou com o tincua uma
canoa. As aguas faram jorrando da terra e subindo cada vez
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mais. 0 tincua cleixou entrar na canoa apenas um gala e quatro
p{tssaros aqu(tticos. Depois que as £tguas baixaram e a terra secou,
eles fizeram casas e r0<;as". Contam tambem <le um galo que espantou os bichos com a narrativa do fim do mundo. Amedrontados, os ani111ais procuraram o homern, quc promctcu afastar o perigo e consentiu que eles trabalhassem na sua rrn;a. Os Vapicliana
se rcferem de um modo particular a versao biblica do dih'.tvio, contanclo que Noe, ao fim da inundac;ao, arranhou os ossos dos afogados c, soprando sabre eles, restituiu-os a vida.
J\lcm dcsse cnnjunto mitolr';gico quc se ncupa cla hist6ria cosrnolr'1g-ica, da origcni g-cral d11s homcns c das coisas, pudcmos rccolhcr ent re (IS Vapidiana algmuas krnlas csp;i rsas, Cl 1111 ref ercncia
aos astros, a cntida<le mito16~~icas e <1 origem particular de certos
s<·n·•; 1111

c111s;1~; .

Com rel:tc;:iu aus outrus, as vers0es 1nitPkigicas sao pouco
11umerns;1s c ;is inf nrn1a<;,)es quc tcmos silo csc;issas c fragmcntfi.rias. J;'t nao aclia11H1s ([tttlll nos suubcsse rclatar a hist{)ria do
casamento do sol com a lua, 0 que se sabe que: "O sol e o rai
dos gemeos. Vinyaua, as sete estrelas, sao setc irmaos tocaclores
de gaita, que se foram embora para 0 ceu, na epoca de se fazer a
ro\a, porque o pai zangou-se com eles. As Tres-l\farias e Orion,
sao Bauukt'.trc. Dauukt'.1re era um homem, que foi para o ceu e se
tornou Orion e as Tres- Marias. depois que sua mulher lhe decepou
uma perna. Seu irmao tambem foi para o ceu, como as sete-estrelas, depois de haver fcchado a mulher de Bauukt'ire, por castigo,
mun tronco de fi.rvore. 0 Cruzeiro do Sul
prwixe ( mutmn),
perseguido pelos ca\adores, que sao OS Centauros. Alfa e Beta. A
Via-Lfitea chamada caminho, rio dos morlf1S, rio clas cstrclas,
escada para subir ao ceu".
Hist6rias particnlares, com relac;ao a origem de coisas e seres,
ternos: "0 surubim e a perna decepacla de BauukUre, que caiu na
ftgua. A cobra papa-me!
a mulher de Bauukltre, que assirn ~e
transforrnou, quanclo foi prcsa por seu cunhado no tronco de arvore. As frutas e OS legumes provem da an·ore da vida, da qua!
cada galho originou uma especie diferente". A origem das pnlRas
e pernilongos, vimos, e atribuida a metamorfose dos homens que
1\fauare fez de uma flcxa. A origem do timbt'i sc explica pela segl1i11tc !cnda: "Ccrla nmlher deu scu filho par~1 uma raposa cri;1r.
Mas, corno a criarn:;a chorassc. \·ciu a anta c lcnn1 o menino.
Quando cste se lorn0u rapaz , a anta casou -~:c cnm cle. E, tend11
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ficado gravida, pediu ao seu marido que a matasse a flexadas e
tirasse a crianc;a. 0 marido. assim fez e, quando Iavou o menino
no rio, os peixes morreram. Quando este menino morreu, virou
planta de timb6-aiyare.

e

Com relac;ao a entidades mitol6gicas, o Curupira ("Quaskai"
ou "Ini", que corresponde rnais ou menos ao R-iibezahl alemao) o
moti\'O 111ais cultivado pelos Vapicliana. Os indios gostam muito
dele: "Quando a orn;a preta quasi acabou corn as gentes, foi Ini
que sal\'ou os homens, matanclo-a e comendo-a". ~le e sua mulher
p0ssuem plantas m[igicas, para curar tudo, ate mesmo a mo1te.
t\lem de ser dotado de certos pocleres magicos, como o de impedir
qttc .uma pessoa foja ( descncadeando uma tempestade, ou fazendo-a
errar o caminho), possuc tres instrumentos -· - seu Jac;o, seu anzol
c sett p:i11:1ct'1 · - · ta111ht~!ll 111:lgieos. Com cstes apanha caca c g-entc
com muita facilidade:
o bastante tocar-se no seu lac;o, para que
se fiquc prcsn. ftlc, cntao, encerra a prcsa no sen panadt, qne se
abre e fecha sozinho, conforme o Curupira o determine. Geralmente as pessoas escaparn, quando conhecem esta virtude do panadt, ou quando apanharn, previamente, um galho de arvore.
0 Curupira muito sirnpl6rio: deixa-se eng;nar frequentemente pelos homens, emhora depois descubra o logro e procure se
vingar. Contam-se, a ,respeito dessas pec;as, varias hist6rias:
"Dois irmaos foram presos. Um mandou que a tarnpa do panactt
se abrisse e suspencleu-se a um galho de arvore, enquanto o Curupira lev~n-a o outro sua rnulher, que o rnatou e cosinhou. Mas ·o
irmao salvo, que havia seguido atraz do Curupira, matou mulher
deste e ressucitou seu irrn5o, com as plantas magicas. De outra
vcz, um curumim que fora aprisionado pediu ao Curupira que
dansasse, justamente sobre um barranco. Tendo sido atendido,
empurrnu-o dai para baixo, fugindo depois. Urna mulher, porque
poclia calar, foi presa. 1\fas dcpois enganou-o e fugiu, com
seu marido. Urn cac;aclor qt1c fora a pesca, conseguiu mata-lo e
sua nmlher. Uma vez n Curunira achou bonito um homem calvo
.
'
e queria ser assirn, tambl'.m . 0 homem, entao, escorchou-o, esfregou-o com pimenta, mandando-o que se aguentasse ao sol. Curupira
nao poudc e dcixou cres-:-er os cabelos. Por fim foi procurar o
homern. ma;; 115.0 o reco11li crc11cln perguntou-lhe: - "Onde csta o
raspad• 1r <lo rncu cabelo
"Tvforreu", respondeu-lhe o homem.
- "E os ossos ?", perg11ntn1.1. 0 hnmem rnostrnu-lhe os de um
tamaml11a . Cun1pira pi:-gnu os n:;~;us , clansou e cantrJu. satisfeito.
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Ontro grandc conjnnto de vcrsocs 111itol1)gicas dCls Vapicliana
se refcrc <ls relac;ocs quc homcns c bichos mantem entrc si. predo111inando os temas das transforrnac;6es reciprocas de tms cm outn.s,
e do auxilio m{1tuo que se prestam.
Para os Vapidiana, antigarnente s6 existiam os "bichos"; estes
que se transformaram. mais tarcle, em hornens. .H a, ainda,
anirnais q11c p!\ss11crn cssa pr\lpril:datk. pP(kndn .:: c llllldificar :1
vontacle.
A rnetamorfose dos animais em rnulheres mais com um: encPntr;cmns clczcrnl\·c lcmlas soh essa inspirac;ao, apuntando o "jibuho", o caracol, a s11curijt1, o guariba, a rolinha. a on<;a preta, o
. o \Ta< ln, o " passaran
_,, , 11 urn 1·
.
. c.
pap;1ga11>,
)lt-ret,
a c()tta
a _1anc1·
;i1a
-- como animais que "dram" mulher. Estas le ndas apresentam
11111 < sq1H·111a m:1i s n11 111c11os cn1rn1111: ctn gcral. 11111 h1111wn1 k\·a um
a11i1nal par:t s ua casa c o cria. Na sua ausencia cstc sc transforma
em mulher e trahalha, :i.t<.~ que um clia n homem o surprcende assim,
casanclo-se, entao, com cle. f~ u caso da pi1·anha quc sc casou C(lrll
Duidi, e o da cotia. Pnr vczes um detalhe sc adiciona a cstc episoclio: C quc a sogra, cspantanc\o-se com SCr a llOra Utll animal,
provoca sua fog-a, ad,~indo clai danos e trabalhos para o homem.
Assim. a Jenda do rapaz c o urubt1-rei, que apresenta algumas Yariantes, segundo as ver soes: "Um rapaz se fingc de morte. Vai a
nm Jago e se apaix ona pcla filha do urubu-rei, que, na ausencia
dcs te, vira mo~a e trabalha. (Ou, entao, em outra versao, durante
a noite urubu e durante o dia, gente). 0 rapaz monta sobre ela,
· e, descendo na casa do urubt1 -rei, executa ai tod os os trabalhos
deste. ( que, parece, haYiam sido impostos ao mo~o com o condi<;ao
do sen casamento) no q11e e anxiliaclo por v£trios hichns. J\ lct;cla
termina ( conf orme a -.;ersao), pela permanencia 011 fuga do rapaz,
segnndo a filha do uruhtt - rei pref ere aux ilia-lo, nu ao scu pai".
Scrnclhante c a lencla do rapaz e o passarao: "() rapaz tirou
as pcnas aos filhotes do passarao. quanclo este estaya ansente, m~1s
seu innao rctiron a cscada que llw pcrmitira asccndn :1l<~ ali, impedindo-o de dcsccr. 0 rap:tz casa-se, e11fao, co111 11111a fil11a do
pas sarao, c, conscguindo vultar ;:\ casa dos seus pai s , vinga-se de
seu irrnao. Ouand0 sua m?ic Ye a nora. entrctantn. as ~ usta-se,
dizendo que el7t nao c uma nmlhcr, mas sirn um bicl10. A filha do
pa sc.;a rao resscnte-sc c na o quer saber mai s do rap:1 z'".
A transforma<;ao de animais cm hornens c scu casamento com
rnulhercs , c um motivo rnais raro: apcnas scte lernfo s cncontramos,
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envolvendo ao urubu-piranga, ao cabore, ao jacuruaru, cobra, ao
urubu, a raposa e ao camaleao, num fato desta categoria, e, em
algumas vers6es - relativas ao cainaleao e ao jacare-asstt - fa
noiva abandona seu pretendente, quando descobre que ele e urn
animal. Na seguinte narrativa, tambem o pato e apresentado como
um animal que goza da propriedade de ser um ente humano: "Uma
velha criticava seus genros - o pato e o murucutut{1 - pelo seu
trabalho; princi palmente ao primeiro ( segundo um a versao), que
ja ao meio-dia estava de volta para casa. Entretanto, o pato trabalhava toda a manha na sua roc;a, enquanto a coruja (murucututu)
que voltava tarde, passava 0 tempo dormindo sobre uma arvore. 0
pato era um page (em outra versao) que nao precisava trabalhar,.
porque, grac;as a seus instrumentos magicos, conseguia que sua
rrn~a proc111zisse milho de um dia para o outro.
Mas a velha, implicando-se com ele, quis surpreende-lo quando trabalhava na roc;a,.
e, por castig-o, foi transformada numa juriti". (Na lencla dos genros da mucura, encontramos outro exernplo desta metamorfose, de
animais em seres humanos masculinos).
Essa transformac;ao inversa, de criaturas humanas em animais
tambem frequente na mitologia vapidiana. Basta Iembrar, alem
do fato acirna, o da mulher de Bauukure, e o dos homens de Mauare.
Outro aspecto das estreitas relac;6es entre homens e animais,
salientado pela mitologia vapidiana, em extenso rcpert6rio de lendas
e narrativas, e o da cooperac;ao que se estabelece entre ambos, em
varias conjunturas, para o cumprimento de multiplas tarefas. Na
Jenda da visita ao ceu, as lavandeiras, ajudadas pelo sol, secam o
Iago; a minhoca, o marimbondo e o mussum, furam a pedra; a osca
ou o atiquiri, descobrem as duas cabec;as do urubu-rei; o pica-pau
faz um banco; os japins cobrem a casa; o anu manta a guarda; as
sauyas prepararn a ro<;a e a aranha faz o fio para a descicla. Em
outr;ls lcncbs, a raposa, a maracaja, a aranha, o rnaguari", a gib6ia
e o "currupiao", auxiliam o homem contra o jacarc-asst'1: o jaboti
a_iuda-o a apanbar o macaco; o jacare-tinga e o passarao f avorecem
o nuivo, o 111t1tm11 e o pato, a noiva; o uruh{t-piranga salva uma
crianc;a ex posta; o macaco zela por uma outra; um galo, sem o saber~
ensina a um homem como devia tratar sua mulher, para salvar a
prbpria dc!a.
Em cornpensac;~o, devem os animais, tambem, favores ao homem : '' Foi em recompensa de ter sido salva do f ogo, que uma
cobra ensinou a um homem a linguagem dos animais. 0 cachorro
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amigo do homem porque este matou a orn;a e outros bichos que
·eram setts inimigos". Por ocasiao da amea.;a do diluvio, vimos, o
homem abrigou protegeu OS animais ..

e

Exclusivamcntc com referenda ao mundo animal, a mitologia
vapidiana se desenvol\·e tambem largamentc, cultivanclo, como
tcll1:1s prd ercnci:1 s, ns c1:i ePnpcr;i\;io, rival icladc e c1•111pcti<;flo cntre
os "hichos", atra\'es de lcndas e fc.'tbulas. Especi:dmcntc ncstas,
form111am-se c dcstaearn -·se conccitns educati\·os, cxprimindn a con<'<'lH: :i •1 d11:; \'apidi;111:1 sc1l1n· 11 \·al<lr <ksta 011 d:1q:wl:1 \ irl11ck. /\s si111. 1111 1-:nq111 das l1i .st1'11·ia s cl1· p()rfia ·· taf,·c., 11 111:1i ~; 1·,:1<'11so c
;1pn-ci:1d11
l!'pl'f1· :;1" c11111 ill';is tl·11cia, a afiri11 ;11)11 d:t p1v11111J(kra11cia da ast\1cia sobrc a furc;a. Segundo estc criterio, os animais
S;i<l di\·irJi<Jos ('Ill d11a s f~T ; 111rJcs clas ses: a dos simplr'irins (' tnkir(!(:",
setnprl' ludihriad11s l' \'l'11ricll1s, crnhora ;\s vczcs Jllais f11rtL· :.; ; L' a dos
mai:; fr;-icos. porcm cspcrtos e manhosos, sempre eng:a11an<lo e derrot;mdo aos primeiros -- e 11ao raro scndo ludibriados por outros ,
mai s a stuciosos ainda.
Dos animais que se auxiliam mutuarnente, destacam-se as associa\6es do "carn;ao" com o "pindorinha", contra a raposa; dos
urttlitts com a orn;;a, contra o vaqueiro, que perdc para esta sua
mulhcr e uma vaca; do jahoti com o macaco, contra a 011\a - ale:i1
da s rdcrencias j{t feitas.
De um rnodo g-eral, u macaco c o jaboti sao apontados como o:;
animais mais cspcrtos; como mais tolos, a on.;a, o jacare-ass{1 e (1
capoeira ( que pensa que o sol e um fogo que se po<lc akan\ar) principalmente.
J\ orn;;a exprime-se em linguagem elevach, mas e covarde: tern
medc1 dos trov6es; e simp!Ciria: acredita em tudo que lhe dizem o
macaco e o jaboti, cometendo com isto muitas tolices, tornando-se
riclicula e deixando-se embair e derrotar por eles: "0 jaboti perguntou 011\a se queria beijt'.1 - e mostrou-lhe 0 reflexo cla lua m
agua. A orn;a a\ se atirou e o jaboq quebra-lhe os dcntes e mata-a.
Corn uma gaita, feita ou dos ossos, ou dos dentes, ou das garrac. df:'
Lm1a orn;a , 111orta por etc . o jaboti conscgue provncar e atrair outra s . para dcpoh cng-;111{1-las c vencc-las. A rnna. envencna; a ont ra, a n 111scll1:t quc St' ;dire;\ ;'q : ua, para fugir, ornk cla pnt'Cl' afo gada; e com outra, ainda , faz ullla aposta, para pularem, os dois.
de t11na scrra: a 01H:;1 q11:1 si morre na q11ccla, cnquantn o jahot1 , proh' ~:. itlo p(1r s11:1 l'P1tr;1\:i. , nuu c i• S ( ifr~·".
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Tambem o macaco ludibria a onc;a: "Para nao ser levada pela
tempestade, a conselho do macaco, deixa-se amarrar, por ele, a uma
arvore. De outra feita, para ganhar uma aposta, aquele se finge
de doente, conseguindo, assim, com que a. onc;a se deixe cavalgar e
passe, assim montada, em frente casa da noiva do macaco astu~
cioso. As vezes, a orn;a procura vingar-se do macaco: Fica, em
certa ocasiao, a guarda do unico poc;o OU Jugar em que havia agua,
prometendo-se que sett inimigo ali nao beberia. ~ste se enrola,
entretanto, em areia, ou folhas, e, assim disfarc;ado, consegue se
aproximar do local e se saciar, sob os olhos da ingenua onc;a. Outra
vez, a oni;a sc f ingc de doente ou morta, para que o macaco chcgue
an alcancc de suas garras. Quanclo este se avizinha perccbe, entrdanlo, 11ue eta respirava, a<.> fingir - e foge. Em outro ardil, a
onc;a se esconde atras do tronco de uma arvore, para surpreender o
rnacacn. ftstc, contudo, percebe-a nas imediac;6es, querendo localiza-la exclama: - "Por que sera que as arvores hoje nao falam ?"
A onc;a responde, para desfazer a pretensa extranheza e o macaco
sc salva, mais uma vez. S6 uma vez este se deixa apanhar por
aquela, com uma figura de cera".
Nao s6 o jaboti e o macaco enganam a orn;a - ela figura nas
lendas e fabulas, como a vitima de espertezas de muitos outros
.rnimais: o urnb{1-piranga cola-lhe os olhos; o coelho, com quern se
casara, abandona-a, depois de burla-la e, quando numa ocasi5.o, logra
ao veado, e, a seguir, imediatamente embaida pelo macaco.
Tam hem, nao s6 a onc;a, aquele e o jaboti iludem: o homem empresta mil ho ao macaco: o urubu, ou o caracara, fica cego, porque o
jaboti, ou o macaco, lhe atira areia aos olhos; o primeiro, empregando uma astUcia, arranja um meio de morder a anta ate mata-la;
vence a mucura (gamba) nurrta aposta para ver quern aguentava
mais a sede, e a raposa num desafio sobre a resistencia a fome f inalmente, lo gr a ao pr6prio macaco, que fica pregado a cera que
o homem colocara na sua carapm;a.
~sses moti vos de rivalidade e porfia se extendem ainda a outros anirnais: "0 porco do mato brigou com a onc;a e venceu-a;
a garc;a convida a raposa para um banquete, apresentando a comida
- peixes -- em urn vaso, fazendo esta passar fome -- em replica,
a raposa ofcrcce-lhe uma refei<;ao, em que a comida e ming-flU, <ierramado so lire urn prato ( cpis(>dio, este, quc e rq>ctidn, para a onc;a.
e o macaco e o galo e a raposa); o "passarao" provoca e zanga tanto
<) m;1!~uari. q11e cste o mata, no jogo das espadas: o homcrn, o burro
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e o cavalo, tambem se fazem de mortos para enganar o macaco; a
raposa ou a mucura procura enganar aos passaros, mas nem sempre
tern sucesso; o gaviao tatpbem nao consegue iludir a cotia; o veado
roubou os sapatos do tatu, que, em compensac;ao, f icou com as unhas
daquele; o papagaio c o urub{1-piranga trabalham de porfia: o primeiro nao resiste ao sol, 0 segundo a chuva ... ".
De todas as lendas e fabulas deste tipo, duas, entretanto, sao
mais conhecidas, repetidas e apreciadas: a primeira e a da corrida
do jaboti com o veado, a segunda e a da viagem ao ceu: "Tendo
feito um ajuste com o veado, para ver quern alcam;aria mais deprcssa ccrla meta, o jaboti colocou, clc cspa~o a csp;u;o, ao !ado da
pista, 11111 sell parl'Hk, de lllodo quc o vcado, por mais quc sc csforc;asse, sempre cncontrava um jaboti na sua dianteira, e, por fim,
f)Uando alcarn;ou o pnnto d<> chq~afb, lf1 cnconl rn11 o se11 colllJl<'!i-

dur, rnuito s11.-:sl'gado, ;'t sua cspcra". (Numa variante, o yeado
ganha e deixa, depois, o sapo morrer na agua fervendo). "Tominikftrc fez uma f csta no ceu e convidou os pftssaros e o tat{1 como
tocadores. 0 jaboti e o sapo, que nao tinham meio de subir
aquelas alturas, escondem-se na rede do "passarao" e do urubu.
Na volta sao, porem, surpreendidos, e arremessados das nuvens.
Na queda o jaboti se chocou contra uma pedra - e porisso que
sua casca se divide em peda<;os".

Resta-nos, da mitologia tradicionalmente vapidiana, um conjunto_, mais, de noticias esparsas, para finalizarmos a cxposii;ao das
notas que colhemos : "A on<;a brigou com o fogo - dai as pintas
da sua pele; o morcego s6 voa a noite porque o sol nao quis esperar
que cle terminasse sua ta rd a: o nruh{1-piranga tern a cabcc;a encarnada porque sua mulher o escalpelou; o sono vem de uma velha; os
"bichos" tern medo do homem porque certa vez um velho, que havia
tratado com eles para se proverem juntas de carne, afugentou-os,
assustando-os, para Se beneficiar sozinho; muitas pedras sao pessoas
encantadas ou animais metamorfoseados; "Ramo-kini-doine", que
se destaca no grupo dos embusteiros, e um personagem mixto de
Don Juan e Miinchhausen, que, ao fim de lograr tanto aos outros,
escapando sempre ileso, acaba por morrer queimado".
Alem desse todo de lendas, fabulas e narrativas quc constituem, por sua antiguidade tradicional, 0 coma que patrimonio ctnico
da mitologia vapidiana, encontramos, enriquecendo csle setor ani-
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mol6gico, outro conjunto de vers5es que denunciam, de maneira inconfundivel, sua procedencia exotica e seu curso recente. Mais ou.
menos alteradas pelo processo de acultura~ao e fenomenos correla..
tos, essas vers6es conservam, cont11do, da sua forma original, a personagem simb6lica, o tema essencial, ou qualquer outro trai;o significativo, que nos permite i~entifica-las sem dificuldade.
Circulam, assim, hist6rias de Pedro Malazarte, provindas do
Ceara, em que se ·misturam, aos sucessos deste, as malicias do macac·o; Manoel e Maria, tambem do Ceara, sao apresentados como
os filhos <la aranha; a bruxa velha, como um sapo f emea. . . Os
,notivos do Goldener, do Joao de Ferro, do Forte 69, dos Irmaos
desiguais, do livramcnto da filha do rei com o auxilio dos animais,
do Gigante sem alma, do Filho do pescador, da Mae d'Agua, do Advi11hador ( nr. Allwissrnd), do Morto grato, do Joaozinho OU da
toalha, do violao e da bolsa e de Sapeca ( Tischlei11 drck di'.ch) sao tarnbem encontrados. Joao de Pau e a hist6ria de uma mo~a que perdeu seu anel de noivado e sofre muito, ate que chegasse
a ser feliz (Aschenputtel, Allerleirauh). 0 corumim e o macaco
reprocluzem o tema do animal que tornou rico seu patrao pregui~oso (Le chat botinne Gestiefelter Kater). 0 menino da vaca
e o 6rfao sapateiro, lembram o ladrao mestre. 0 filho do rei e
seus companheiros, reproduzem a hist6ria dos seis que percorrem
o mundo e vencem um rei - apenas, aqui, o rei e uma negra e os
trabalhos sao: buscar agua, colher laranjas e fazer a roi;a.
"A menina maltratada pela madrasta se refugia na casa do
urubu-rei, onde e encontrada e morta por aquela, com uma banana envcnenada. De volta a casa, o urubu-rei tirou a banana que
se havia atravessado na garganta da menina, enterrando-a depois,
bonita coma uma flor ... " - tal e Branca de Neve.
Nao pretendemos ter apresentado toda a mitologia vapidiana,
senao uma relac;ao breve e sumaria das informac;6es que nos foi
dado recolher. Por outro la do, nao cogitamos de af irmar que os
motivos e enredos da animoiogia mitol6gica dos Vapidiana sejam
uma elaborac;ao original da sua pr6pria cultura ____, a discussao desse
problema nao cabe na f eic;ao puramente descritiva deste nos so trabalho. Como e facil verificar, ao lado de caracteres hom6logos,
eles - enredos e motivos - apresentam analogias notaveis com
o patrimonio mitol6gico de outras culturas. A esse respeito, e
partict11armente dificil distinguir quais as vers6es originais e pr6-
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prias de cada uma das tribus do Rio Branco - o que, alias, e
uma situac;ao generica de todos os trac;os da cultura vapidiana, da.das as especiais condic;5es de contacto, a que nos referimos no inicio desta exposic;ao.
E, para encerrarmos, tornamos a lembrar ao leitor que este
desenvolvimento e a apresentac;ao, apenas, de urn conjunto de notas e apontamentos, o que, csperamos, nos justificar£t de alguns dos
seus defeitos e lacunas, e da sua ligeireza e insuficiencia. ( 4)
ERRATA
No artigo "Si•iof>se da rnltura giwyakf ., de I l erliert Baldus,
foscrto no mlmero antcccdcnlc da SOCJOLOG!A, m1de se le a
f'Ugina 150, li11ha 5 de baixo: " ... maravilhas siio apriximadas ..• '',
corrija-se para: " ... marai1alhas siio aproximadas . .. "; e onde se
le a p!igi11a 153, /infra 12 de cima: " .. . siio lcvados, arimoniaJmo1fc ... .... (orrij1.1-s,• f'1.1n1: "' .. . siio /avadvs, caimvnialmcnte .. .. ".

4. Alem das lendas, fabulas e narrativas, a que nos limitamos apenas a aludir
- a muitas delas - seria intercssante csturiar ampliadamcntc, com auxilio da
cxubcrante e valiosa documenta<;ao ultimamente aparecida, principalmcnte os mitos
rclacionados aos Gemeos, ou Herois Civilizadores, a que, tambem, apenas nos
rcferimos de !eve - e que constituem, entretanto, um ciclo importante dentro da
mitologia vapidiana.
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