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APRESENTAÇÃO

Ainda não compreendemos as políticas públicas como algo grande, ainda enxergamos as coisas 
pequenas, se não mudarmos essa nossa visão a vida do Suruí será muito difícil. Se continuarmos 
sem valorizar a nossa cultura, corremos o risco de não a termos mais. A cultura não é só a 
língua, mas os nossos costumes, os nossos rituais, que hoje alguns já não são mais praticados. 

(Joaton Suruí)

Este livro é o resultado de atividades realizadas na disciplina Oralidade e Escrita, no curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, com as três turmas iniciais. Este gênero 
textual “os mitos” foram discutidos, valorizado e estimulado por meio de estudos de mitos 
dos povos indígenas do Brasil e por conversas e trocas de conhecimentos entre as várias 
etnias sobre os mitos de cada povo. Como atividade para ser desenvolvidas nas suas aldeias, 
foi proposta a pesquisa sobre o mito de criação do povo, um tema bastante discutido em 
sala de aula.  Foi solicitado a pesquisa entre os mais velhos e então cada estudante teve que 
escrever e exercitar esta modalidade discursiva.

Este material fi cou guardado para ser sistematizado para publicação. Somente agora 
foi possível sistematizar o primeiro volume deste material, com o apoio da equipe da Ação 
Saberes indígenas na Escola e outros colaboradores que fi zeram com que este material se 
tornasse realidade.

Este material traz riquezas de detalhes sobre os povos indígenas de Rondônia, aqui 
representados, pelo olhar dos estudantes indígenas, que também são professores nas 
escolas de suas comunidades. Esta obra pode ser utilizada na escola e pode, ainda, ser 
ampliado e aprofundado por meio de pesquisa dos jovens estudantes com as pessoas mais 
velhas, ou seja, é um material em construção.  A importância de publicá-lo, neste formato, é 
a de estimular os escritores indígenas, muitos deles iniciando-se na escrita literária, tanto na 
língua portuguesa, quando nas suas línguas.

A versão deste material está somente na Língua Portuguesa, mas consideramos muito 
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importante pensar em uma publicação nas línguas indígenas, pois este é um dos objetivos 
futuros para sua ampliação.

Acreditamos que este livro pode ser um instrumento de pesquisa e de apoio à produção 
de material didáticos para a alfabetização e literaturas indígenas, uma vez que aqui 
compartilhamos vários textos produzidos por esses professores indígenas sobre o tema “o 
surgimento do povo e da língua”, e, sem dúvida, é uma forma de compartilhar essas ricas 
histórias das culturas indígenas do estado de Rondônia.  

A obra aqui apresentada reuni 12 textos, cuja temática central é mito que narra a origem 
(surgimento) de povo, mas há também textos que descrevem a origem da língua entre outros, 
que, de uma forma ou de outra, retrata a visão de mundos dos povos aqui representados.

 Essa é uma ação que faz parte de um objetivo maior que visa divulgar, assim como 
fortalecer as culturas dos povos indígenas em Rondônia, por meio de suas literaturas e 
contou com a contribuição não só dos professores do curso de Licenciatura em Educação 
Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia, como também da equipe da Ação 
Saberes Indígenas na Escola e outros colaboradores.  Essa parceria foi muito importante para 
a concretização deste material. Assim, esperamos estar contribuindo para a produção de 
materiais que representem os povos indígenas e estimulando que escritores indígenas surjam 
e, dessa forma, muitos materiais possam ser produzidos e publicados.

Edineia Aparecida Isidoro
Fábio Pereira Couto
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O MITO DA ORIGEM DO POVO PAITER (SURUÍ)
Renato Labiway Suruí

Contam os antigos que o nosso povo Paiter Suruí surgiu da seguinte maneira: 

Há muito tempo atrás, existia apenas Deus (Palob) e nenhum homem, apenas os animais 
que eram considerados como as pessoas de hoje.  A onça possui a os ossos de todas as 
pessoas, de todas as nações existentes hoje. O espírito de Deus chamou o veado vermelho 
e disse:

levou o veado no alto de um morro e disse:

― Você vai descer correndo e vai jogar uma pedra atrás de você, você tem que chegar 
primeiro que a pedra lá embaixo. 

― Você não consegue cumprir a missão. 

Mas o veado não aguentou chegar primeiro que a pedra, berrou no meio da corrida, 
então Deus falou para ele:

― Você não conseguiu cumprir a missão. 

Então veio outro veado, o veado roxo (cambuto) e as pessoas de hoje.  A onça possui os 
ossos de todas as pessoas, todas as nações existentes hoje. O espírito de Deus chamou o 
veado vermelho, mateiro e disse: 

― Companheiro estou pensando em pegar os ossos dos meus fi lhos que estão com a 
onça. Para essa missão, terei que fazer um teste com você. 

O teste que Palob fez com ele foi o que ele falou que queria resgatar os ossos dos seus 
fi lhos. Assim, Palob falou para o veado roxo: 

― Você vai descer correndo e vai jogar uma pedra atrás de você, você tem que chegar 
primeiro que a pedra lá embaixo.
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O veado conseguiu chegar primeiro que a pedra lá embaixo. Então Deus passou todos os 
tipos de remédios amargos no corpo do veado, inclusive nos órgãos genitais dele. O veado 
roxo foi até a aldeia das onças. Quando ele chegou na aldeia, as onças correram para cima 
dele e queriam atacar ele. Perguntaram para ele se poderiam comê-lo e ele respondeu que 
não, pois ele era amargo. As onças perguntaram se podiam comer pelo menos seus olhos e 
cérebro, ele respondeu que não, pois estava todo amargo.

Depois, no momento em que o maribondo voou sobre ele, ele começou a recolher os 
ossos.

Então as onças lamberam ele e viram que realmente ele era amargo. Então as onças 
ofereceram uma redinha para ele deitar, no interior da maloca e as onças fi caram na porta, 
impedindo a saída do veado. 

No caminho da aldeia para o rio e dentro da maloca haviam vários ossos pendurados. 
Antes dele ir até a aldeia das onças, Deus falou que o marimbondo iria avisá-lo quando a 
corda estaria pronta, o momento certo para roubar os ossos. O veado tentou levantar várias 
vezes, antes do marimbondo avisar que era o momento certo. Mas sempre que ele levantava, 
as onças o impediam.

Os primeiros ossos que ele recolheu foram os dos gabgirey, gamebey, kabaney, makorey, 
brancos, mãp, agoiey, wãtarey e os outros.

O veado foi recolhendo os ossos da maloca e do caminho do rio.

Enquanto isso, as onças corriam atrás dele, tentando pegá-lo, mas ele era muito rápido. 
Quando Deus viu que ele estava cansando de correr, Deus fez aparecer o jacamim no caminho 
dele. O jacamim fez cocô na onça e as que estavam na frente morreram. Dessa forma, o veado 
conseguiu chegar até Deus.

Deus agradeceu a ele por ter conseguido pegar os ossos dos seus fi lhos. Depois, soprou 
nos ossos e foram surgindo as pessoas. Mas Deus pensou que agora teria que ter fogo para 
seus fi lhos. As onças também eram as donas do fogo. Nesse momento apareceu o pássaro 
Orowáhb e Deus passou os remédios amargos no corpo dele. Quando o pássaro chegou na 
aldeia as onças assobiaram perguntando se poderiam comer ele. Ele respondeu que não, pois 
ele era todo amargo, então elas provaram e viram que ele falava a verdade.
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O Orowáhb fi ngiu que estava passando mal. Pediu para as onças se poderia se esquentar 
no fogo delas.

O Orowáhb fi cava disfarçando e colocando a ponta do seu rabo no fogo, mas as onças 
falavam:

― Compadre, seu rabo está pegando fogo! E o pássaro tinha que retirar o seu rabo do 
fogo.

Ficou tentando até conseguir pegar fogo no rabo e voou sem as onças perceberem. 
Então era essa a sua intenção! 

― Elas não conseguiram pegar o Orawáhb. 

O Orawáhb pousou em três árvores: itoah, aber e tobarah, que se tornaram as melhores 
lenhas. A partir desse momento, as onças fi caram sem fogo e foram embora mato a dentro. 
De repente no caminho elas encontraram baykid (esquilo) quebrando coco sobre o testículo 
dele. As onças perguntaram se poderiam comer ele, baykid respondeu ao chefe das onças:

― Então faça isso que estou fazendo.

A onça fez, e ao quebrar o primeiro coco, morreu.

As outras onças falaram:

― Você enganou a gente! Agora vamos te comer! 

Mas o Baykid subiu em uma castanheira e não teve como as onças o pegarem. As onças 
continuaram o seu caminho pela fl oresta. Mas adiante elas encontraram o Makalãh (uma 
espécie de aranha). O Makalãh estava fazendo um tipo de sopa, como se estivesse fazendo 
Makaloba, mexendo com as mãos, apesar de estar fervendo. As onças perguntaram se 
podiam comer o Makalãh, ele respondeu que as onças deveriam fazer igual a ele. Algumas 
onças mexeram com as mãos aquela sopa quente e acabaram morrendo também, as mais 
espertas sobreviveram e seguiram viagem. Lembrando que nesse tempo todos animais 
eram pessoas (verifi car) e as onças chegavam urrando.

― Hi, hi, hi.
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Isso signifi cava que queriam comer a pessoa que elas iam encontrando pela frente, mas 
sempre tinha um teste para elas fazerem. Na sua caminhada, encontraram Oroah (caracol), 
que estava pulando de uma árvore em cima de uma pedra. O teste dele para as onças era 
que elas deveriam fazer o que ele estava fazendo. Algumas onças subiram na árvore pularam 
na pedra e morreram, o Oroah se escondeu em baixo as pedras. As onças enfi aram fl echas a 
onde ele se escondeu, machucando a sua bunda, por isso o caracol tem sua traseira enrolada. 
As onças que sobreviveram seguiram viagem. Encontraram agora o pássaro Takor (espécie de 
pássaro parecido com a codorna).

― Hi, hi, hi.

E já foram atacando o Takor. Ele pediu para elas esperarem, que primeiro tirassem suas 
penas e o colocassem em cima de um galho, depois elas teriam que fi car embaixo do galho, de 
olhos fechados e boca aberta. Assim que as onças fi zeram. Então o pássaro fez cocô em cima 
dessas onças, o fedor e quentura do seu cocô mataram algumas onças, depois disso o Takor 
criou novas penas e voou. As onças gritaram: 

― Não, vocês é que são poucas. 

As onças pediram para ele assoviar junto com outros de sua espécie, e as onças viram que 
eram muitos mesmos. No meio da jornada das onças, elas encontraram com Amõah (jabuti). 

― Hi, hi, hi... 

O jabuti disse que antes das onças comerem ele, teriam que colocar o pênis delas dentro 
da boca dele, as onças colocaram o pênis dentro da boca do Amõah e ele cortou fora o pênis 
das que colocaram na sua boca, elas morreram. Mas as outras onças conseguiram pegar ele. 
Ele pediu para elas que o quebrasse todo e depois jogassem ele no rio, dessa forma elas 
o veriam morrer lentamente e quando estivesse morto elas poderiam comer ele. As onças 
fi zeram isso, mas o Jaboti boiava e gritava: 

― Hei! Bobas, comi o pênis de vocês!

As onças voltavam e o jabuti sumia de novo. Essa cena repetiu várias vezes, até que as 
onças desistiram e seguiram o seu caminho. Encontraram no meio da fl oresta com a Ariah 
(bicho preguiça), avistaram o rabo dela, que era bem comprido ela estava no alto árvore e seu 
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rabo encontrava no chão. 

― Hi, hi, hi. 

As onças urraram querendo comer ela. O Ariah falou para elas subirem até ela.

As onças perguntaram como iriam chegar até ela, ela disse para onças subirem pelo seu 
rabo. As onças começaram a subir, mas quando estavam chegando perto dela escutaram 
um estalo, e falaram: 

― O seu rabo está estalando, vai arrebentar! O Ariah falou que não era nada, era apenas 
o seu corpo estalando. Mas o rabo quebrou e as onças caíram no chão e morreram. 

As onças que estavam embaixo falaram:

― Você nos enganou! Agora nós vamos te derrubar, vamos cortar a árvore!  

O Ariah falou:

― Então tá, mas me joga em cima de outra árvore! para quebrar a minha cabeça e vocês 
comerem o meu cérebro.

 As onças aceitaram e começaram a cortar a árvore, jogando a árvore que ele estava em 
cima de outra árvore, o Ariah fez cocô de cima e as onças falaram: 

― Bem que ele falou que iria quebrar a cabeça, vamos comer o miolo dele que caiu. 

As onças comeram o cocô do Ariah e morreram.
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A ORIGEM DA LÍNGUA PAITER SURUÍ

No início do mundo todas as pessoas: negros, indígenas e brancos falavam a mesma 
língua. Depois, que Deus (Palob) falou qual seria a raça de cada grupo, foram surgindo as 
diversas línguas faladas hoje.      
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O MITO DA ORIGEM DO POVO ZORÓ: GUJANEJ – O ESPÍRITO CRIADOR
Zaptig Zoró

Alfredo Sepkiat Zoró 
Samuel Junio da Silva Zoró

Os dois Zoró já tinham surgidos a milhões de anos atrás na terra, que chamava Gura e 
Bixagap. 

Dizem que tinha dois sujeitos morando sozinhos. Os dois criaram o mar, o dia e a noite. 
Existia outra pessoa que só dormia, essa pessoa se chamava Gerawa.

Antes de Gura criar a noite, só existia o dia. As crianças estavam morrendo de sono e não 
podiam dormir. Aí eles decidiram pegar uma remela dos olhos do Gerewa.

Quando Gura e Bixagap chegaram na casa de Gerewa, as fi lhas de Gerewa chamaram-no, 
mas ele não acordou, elas pegaram a mão de pilão para bater na canela dele só assim ele 
acordou. Eles perguntaram se podia levar a remela e ele falou que sim. Mas, Gerewa guardou 
a remela numa cestinha tampada e falou que só podiam abrir quando chegasse à aldeia, 
porque quando abrisse a cestinha ia escurecer (fi car de noite).

Os dois não acreditaram e abriram a cestinha no meio do caminho. Quando eles abriram, 
escureceu e eles não puderam seguir a viagem de volta para aldeia. Eles tiveram que fi car ali 
até o amanhecer. Mas, ninguém tinha criado ainda o amanhecer. Eles começaram a imitar os 
animais e as aves.

Gura mandava Bixagap virar animal e pássaro. Aí Gura falou que o dia iria amanhecer 
quando os pássaros fi zessem o que Bixagap estava fazendo naquela hora, aí o dia amanheceu. 
Mas, eles tiveram que voltar para a casa de Gerewa para buscar outra remela. Então os dois 
se pintaram para não serem reconhecidos por Gerewa, porque o Gerewa tinha dito que não 
daria outra remela para eles, quando explicou que só podiam abrir a cesta na aldeia.

Eles chegaram lá, as fi lhas de Gerewa bateram de novo na canela dele para acordá-lo. Aí 
ele acordou e deu a remela, de novo guardada no cestinho tampado e explicou novamente
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que não era para abrir antes de chegar na aldeia. 

Desta vez eles levaram até a aldeia. Chegando lá, eles falaram com os outros que iam 
abrir, por isso, eles esperaram os caçadores chegarem. Mas, tinham outros caçadores no 
mato e mulheres na roça e uma velhinha também estava na roça.

Eles abriram a cestinha e escureceu. A velhinha fi cou gritando lá na roça sem poder voltar. 
Os outros caçadores também fi caram no mato.

Os que estavam na aldeia fi zeram um facho de fogo para buscar as mulheres na roça e os 
caçadores. 

Gurá, a mulher e a criança entraram na maloca. Gurá falou para eles: 

― Podem entrar. 

Aí, a maloca virou pedra. 

Gurá, de dentro da maloca, chamou alguns periquitos, araras, papagaios e pediu a eles 
para fazerem uma abertura na pedra para que pudessem sair. As Kasalej (araras) tentaram, 
mas logo quebraram suas machadinhas (bicos), os Awálap (papagaios) também não 
conseguiram. Os Paxylej (uma espécie de periquitos) fi nalmente conseguiram fazer uma 
abertura na pedra. Nessa abertura, começaram a sair várias pessoas. Saíram em fi la, cada fi la 
era um povo que tinha um nome. Em primeiro lugar saíram os Pangyjej (Zoró), depois saíram 
os Kabaney (Suruí), Ikulem (Gavião), Manwej (Cinta Larga), Pirip Kura (índios que ainda 
não tiveram contato) Kun Beyp (índios sem contato), Zarup (índios sem contato), Jupupep 
(Karipuna), Weuwej (índios sem contato), os Jala (não índios) foram os últimos. Cada povo 
que saía da pedra dizia o seu nome.

Na pedra havia uma mulher grávida que se levantou e avisou: 

― Eu vou sair agora. Porém, ela não conseguiu sair.  

A abertura da pedra feita pelos Paxylej se fechou e a mulher grávida virou uma comida 
(Alama).

Depois que todos os povos acabaram de sair da pedra, Gurá disse ao espírito Gusunan:
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 ― Na primeira vez que eu gritar, ninguém pode responder. Porque senão, todos vão 
morrer. 

Naquela época, ninguém sofria com dor, fi cava velho ou morria. Só que quando Gurá 
gritou:

― Hu, hu, hu, hu, hu. Gusunan respondeu ao grito.

Gurá então estalou a língua e disse: 

― Agora ninguém mais vai ser eterno, vai fi car velho, morrer e começar a ter dor e 
sofrimento.

Gura gritou novamente. Outro espírito, o Bixagap (espírito da primeira árvore, que é 
amigo) respondeu ao grito e Gura então disse para os Jala:

 ― Vocês não vão morrer logo, vão ter vida longa e aguentar mais que os índios.

Passando algum tempo, Gurá ofereceu aos Pangyjej uma pedra e pediu para que eles a 
mordessem. Os Pangyjej não aceitaram, não pegaram a pedra. Então Gurá pegou a pedra e a 
jogou para um Bebej (porco). Ele a mordeu e a pedra quebrou. Gurá falou:

― Ninguém ia estragar os dentes, o Bebej mordeu e não estragou e nunca vai estragar. 

Mas nessa hora, os Pangyjej quiseram morder a pedra. Contrariado, Gurá negou a pedra e 
em vez dela deu um grão de milho, que é mais fácil de quebrar. É por isso, que os dentes dos 
porcos não estragam e das pessoas sim.

Antigamente as árvores, as fl orestas e os rios não existiam. Então, o espírito Gujãnej fi cou 
imaginando como poderia criá-los, pois queria para o povo Zoró um universo perfeito, onde 
todos pudessem encontrar o alimento para sustentar o corpo e a energia para renovar a 
alma.

Sendo assim, Gujãnej fez surgir as fl orestas e os rios, cujas espécies de peixes foram 
nascendo depois que ele mastigou castanha, misturando-a com farelo de milho que foi 
jogado na água.

O universo e ambiente dele era a profundeza dos rios. Por isso decidiu que lá seria o 
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local de sua morada. Ali, seria conhecido para sempre como Gujãnej. Da mesma forma, ele 
também criou os artesanatos, adornos e vestimentas de palha de buriti que usam até hoje 
para realizar os trabalhos, festas e cerimônias. O lugar de Gujãnej é o ponto de encontro 
entre os dois mundos, o mundo material e espiritual. É lá que Paju e Mandzilip respiraram 
para absorver as energias durante a festa de Gujanej. Quando o corpo se acaba, o espírito vai 
para o fundo dos rios

― Gujãnej.

Acima da terra, perto das nuvens fi ca um outro espaço conhecido como gat’pi. 
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 Ixapi panderej jand abijamãj pane (povo que saiu da pedra)

No começo da história, houve uma festa que chamava ao espírito.

Enquanto Majawut distribuía chicha, Gurá namorou a mulher do Majawut. Gurá estava 
apaixonado, chamava ela para ir andar. Naquele tempo, não existia mato, só terra. Gurá era 
velho, sempre ele falava com ela:

― Eu quero que você me acompanhe!

Um dia ela aceitou a Gurá falou: 

― Vamos fi car aqui.

Até que ele andou uns 50 metros e fi cou novo, jovem, rapaz novo. 

Quando ele a namorou, logo nasceu uma criança, uma menina que já nasceu dizendo:

― Me pega, mamãe, me pega! Naquele tempo, a mulher não fi cava grávida. Assim, que 
namorava, nascia criança já crescida.

Todos os povos que saiam da pedra começaram a se espalhar. Não tinha matas, serras, 
nada, só terra. As pessoas comiam a parte de cima do cupinzeiro. Um dia quando o pessoal 
estava comendo, o Bixakuj (grilo) começou a arrotar. O Alia (macaco preguiça) perguntou ao 
Bixakuj porque estava arrotando. Ele respondeu: 

― À toa, minha barriga está vazia.

Depois dessa rápida conversa, eles começaram a fi car amigos e Bixakuj disse para Alia:

― Vou mostrar para você como arrotar. 

Bixakuj levou Alia onde tinha comida, chicha. Só o Bixakuj tinha chicha. Na casa dele tinha 
muito milho plantado. Naquele tempo só tinha milho verde. Bixakuj roubou esse milho do 
Gujanej lugar que fi ca embaixo da terra. Este era o único lugar em que existia milho. Bixakuj 
contou para Alia que havia muito milho dependurado dentro da maloca debaixo da terra, lá 
era o Gujanej. Eles foram até lá. Bixakuj falou para Alia: 
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― Fica aí embaixo que vou subir para cortar a corda. 

Alia foi se deitar na rede. Bixakuj roeu a corda e um monte de milho caiu, se espalhando 
pela maloca. Alia estava deitado pensando na melhor maneira de roubar o milho. Logo ele 
decidiu colocar os grãos de milho entre os dedos das mãos e dos pés.

Gujanej escutou o barulho do milho caindo. Foi até lá e começou a apanhar os grãos e 
coloca-los nas espigas, logo notou a falta de alguns grãos. Gujanej começou a procurar. Não 
achando os grãos, revistou Alia. Com medo de ser descoberto com os grãos de milho entre 
os dedos, Alia advertiu: 

― Não pega no meu braço porque ele está machucado.

Desconfi ado, Gujanej falou: 

― Se você estiver com o milho que está falando, vai ter que tratar muito bem dele.

Alia tinha visto a plantação do Gujanej e quando voltou, Ngatpi plantou as sementes de 
milho, que havia roubado, em um só buraco. Dias depois, nasceram oito pés de milho no 
mesmo buraco. Passado algum tempo, Gujãnej foi passear na casa de Alia, chegando lá, viu 
os pés de milho já crescidos. Admirado, Gujãnej falou:

― Eu sabia que você tinha roubado os grãos de milho. Agora você tem que tratar bem 
deles para poder continuar plantando. Não poderá cortar o pé, só arrancar as espigas.

Alia, envergonhado, ouviu as orientações de Gujãnej e decidiu segui-las. Em pouco tempo 
a plantação aumentou. De vez em quando, Gujãnej ia até a casa de Alia para ver a plantação.

Certo dia, duas mulheres Balidywej foram à roça de Alia, cortaram e quebraram os pés 
de milho para retirar as espigas. Elas não fi zeram da maneira certa. O paneiro não aguentou 
e quebrou. Elas não conseguiram carregar. As Balidywej viraram pombinhas. Depois que as 
duas erraram, o Gujãnej os abandonou dizendo:

― Agora vocês não terão só milho verde, pois eles endurecerão também.
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O MITO DO SURGIMENTO DO POVO CINTA LARGA E DA HUMANIDADE
Anemã Irun Cinta Larga 

 Augusto Cinta Larga

Há muito tempo quando Deus morava na terra e habitava esse planeta juntamente com 
os homens (índios), de repente viu uma moça muito bonita e começou a gostar dela, a garota 
se aproximou e fi cou quente esse encontro, logo ele resolveu pedir namoro a ela. Como é 
ele, Deus, que faz milagre, se transformava em uma criança para levar ela em tal lugar para 
buscar um arco pequeno de brinquedo (mbaatpekyp). Lá os dois começaram a fazer amor. 

Ao voltar na maloca ele fi cava alegre e com isso chamava a mulher em forma de música 
(mbaatpekup ma’ã mbetjujá) cantando várias vezes, chamando para ir à mata, quando 
ela negava, ele chorava como bebê recém-nascido e o povo começou a desconfi ar com o 
acontecimento.

A família da moça e a comunidade daquela aldeia fi caram com inveja e rejeitaram o Ngurá 
porque o relacionamento dos dois fi cou sério, com isso as pessoas imitavam tudo que ele 
fazia sem saber quem ele era. O acontecimento virou destaque do dia, o comentário era 
falado em várias casas das famílias que moravam naquela aldeia, entre esses comentários 
saiu a falar: 

― Deus engravidou a moça bonita. 

Sendo humilhado por todos, Deus fi cou nervoso e pensou o que deveria fazer com esse 
povo. Pegou uma pedrinha e jogou sobre a maloca cobrindo a aldeia, assim que Ngurá jogou 
a pedra a maloca virou uma montanha de pedra, depois não havia mais a vida humana. Como 
o povo estava festejando dentro da maloca, fi caram presos lá dentro da maloca.

Após esse fato Deus se arrependeu de ter feito aquilo, começou a chorar e dormiu em 
cima das pedras lembrando-se das brincadeiras que fazia junto com eles e sentiu falta do 
seu povo que morava naquela aldeia, fi cou sem saída como fazer para desfazer o que fez 
com eles. O que dava mais tristeza para ele era as gritarias que havia dentro das pedreiras, 
ouvindo isso fi cava sempre emocionando. Vendo isso, os animais que se alimentavam de
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sementes duras, falou para Deus: 

― Você é inteligente! Por que não faça alguma coisa para resolver essa situação? 

Sendo orientado pelos animais, Deus resolveu juntar todos os animais que tem bicos 
e dentes duros e ainda roedores: arara vermelha, amarela e azul, periquitos, maritacas, 
papagaio pediram que furassem a pedra para fazer uma saída.  Alguns desses animais não 
conseguiram furar a pedra porque quebraram seus bicos e dentes ao tentar furar a pedra, 
quando eles furaram a pedra, Deus orientou como eles iriam sair dali, pediu que saísse um de 
cada vez para não fi car agarrado no buraco da pedra.

Quando algumas pessoas tinham saído o Deus pediu que a mulher que ele tinha 
engravidado saísse, mas não deu certo, a grávida fi cou agarrada por sua barriga e trancou a 
saída e ninguém mais saiu depois porque o buraco estava trancado com a mulher gestante.

Depois de ver que tinha saído poucas pessoas Deus determinou e dividiu essas pessoas 
por povo: Suruí, Cinta Larga, Gavião, Zoró etc. e a sociedade não indígena também foram 
originadas nessa história, assim por diante. Em seguida organizou o povo Cinta Larga por 
clãs, Kakineej, maameej, Kabaneej, essa são as grandes divisões do povo pelos clãs, em 
seguida dividiu o subgrupo que é mamnduuleej e Kakinnduuleej assim fi cou essa divisão do 
grupo Cinta Larga.

Os signifi cados desses clãs são Maameej representa castanheira, Kakineej representa 
árvore frutiífera e Kabaneej representa outra árvore que dá fruta para os animais comerem. 

Tudo que Deus ordenou o povo fez depois ele foi embora para o céu. Ele orientou como 
será a vida e a sobrevivência do grupo cinta larga enquanto habitar a terra, falou também 
qual será o pecado entre essa sociedade, por isso esse povo segue a orientação que Deus 
deixou, então ele despediu das pessoas antes subir ao céu.

Assim a humanidade surgiu na visão do povo indígena cinta larga, somos esses seres que 
saiu da pedra (paámbapkubaa), o lugar que Deus nos cobriu com a pedra. Por enquanto esse 
acontecimento foi contado por cinco entrevistados. Esse lugar que estamos falando ainda 
existe como marco na próxima aldeia Flor Prado MT, neste lugar tem antigo poste que as 
pessoas usavam para construção das malocas e para armar redes.

Essa é a história do surgimento do povo cinta larga.
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SURGIMENTO DA LÍNGUA DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA

Segundo o mito do povo Cinta Larga, quando Deus morava na terra as pessoas falava uma 
língua para se comunicar, de repente Deus vai morar no céu, nessa época tinha um grupo que 
adorava ele e as pessoas maltratava esse grupo que adorava. Um deles resolveu ir ao céu morar 
com Deus, fi zeram uma escada de cipó para chegar até o céu, essa escada é conhecida como escada 
dos macacos, ao ser maltratado eles começaram a rezar? Mas isso, planejando sua ida ao céu.

Um deles que maltratava as pessoas viram os adoradores irem embora para o céu. Quando 
o chefe perguntou onde os fi éis tinham ido, o indivíduo que viu eles subindo pela escada falou 
que viu todos subindo ao céu, então o chefe mandou que os seguissem. Ele os viu falando 
uma língua diferente que ninguém tinha ouvido e não entendeu o signifi cado de cada palavra.

Deus recebeu com braços abertos os fi éis, quando os grupos dos malvados chegaram 
até a porta do céu, Deus falou para eles que não iriam entrar por que maltratava o povo que 
o adorava. Após sua explicação, cortou o cipó escada e mataram todas essas pessoas.  Em 
seguida recepcionaram os que foram morar no céu com maior alegria. Ao cumprimentar eles 
deram línguas diferentes para cada um deles assim surgiu as línguas humanidade da terra, por 
isso até hoje as sociedades humana tem a sua própria língua para se comunicar uns aos outros.

Foi nesse processo que originou a língua cinta larga estamos preservando essa língua, 
hoje estamos lutando para que ela não desapareça, porque a língua portuguesa está 
sendo uma ameaça para os idiomas indígenas do país. Principalmente a TV atrai muito, 
com muitas propagandas, com isso, as crianças indígenas começam a falar em português. 

Por isso temos que pensar o que a escola pode contribuir a respeito para que isso 
não aconteça. Mas as línguas indígenas também sofrem mudança. Os velhos disseram 
que vem acompanhando as mudanças nas línguas. Assim, nossa língua vem perdendo 
espaço para a língua portuguesa, as palavras tradicionais estão sumindo aos poucos.
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O MITO DA ORIGEM DO POVO ARARA (KARO)
Sebastião Gavião Arara

Nossos mais velhos contam da origem dos seres humanos que os seres humanos surgiram 
de um casal, onde havia uma mulher grávida e estava magra durante sua gravidez.

Um dia ela resolveu ir juntar jatobá, quando chegou no local ela se sentou e de repente 
saiu um arco-íris de sua vagina, o arco-íris saiu e se estendeu nos galhos da árvore do jatobá 
e disse para a mulher:

- Mãe você quer que eu apanho fruta para você?

Quando ela saiu para ir embora o arco-íris voltou e entrou pra dentro da mulher a mulher 
chegou e contou para o seu marido que havia um bicho dentro dela, que o fi lho que ela 
carregava não é gente era um bicho, daí o marido da mulher resolveu ir com ela para juntar 
jatobá. Chegando lá ele fi cou escondido e a mulher foi e se sentou e o arco-íris saiu, foi quando 
o homem veio e cortou o arco-íris em pedaços e foram embora.

No dia seguinte o cunhado da mulher foi ver se o arco-íris tinha apodrecido, foi onde ele 
viu o arco-íris cortado transformado em pessoas, assim é a origem do povo arara.
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A ORIGEM DA LÍNGUA ARARA

A origem da língua surgiu de acordo com a necessidade do povo, cada povo surge com 
sua própria língua.

A alfabetização acontece nas duas línguas para que assim os alunos possam ter facilidade 
de acompanhar e aprender nas duas línguas e facilitar a comunicação com os não índios.
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O MITO DA ORIGEM DO POVO KARATIANA – A HISTÓRIA DO POVO 
Inácio Karitiana

A história do povo Karitiana conta que antigamente o Deus e sua esposa saíram pelo 
buraco da cigarra e seu irmão mãe d’agua (ora) pelo olho d’agua. Na terra só viviam Deus 
(Botyj), sua esposa (Tabot) e mãe d’agua (Ora). Com pouco tempo Deus pensou e criou seu 
povo, depois Deus teve seu fi lho Otada que teve Byyjyty. Byyjyty cortou as partes do seu 
cabelo e foi deixar no fi nal de um picadão no meio da mata; depois de um mês, um homem foi 
caçar naquele picadão onde Byyjyty deixou os seus cabelos e escutou um barulho de pessoas 
roçando e gritos. Assustado, ele voltou correndo para sua aldeia contando a Byyjyty o 
ocorrido, então, Byyjyty perguntou onde havia ocorrido esta situação e o homem respondeu 
que foi na estrada no fi nal do picadão. Aí, Byyjyty falou que não era oura tribo, é o nosso 
pessoal mesmo.

― Vamos lá com eles tomar chicha.  

E assim todos foram lá! 

Depois todos com Byyjyty retornaram a sua aldeia de origem.

Desta forma, eles começaram a manter contatos e essas partes do cabelo de Byyjyty 
foram transformadas em várias tribos sendo uma delas a tribo Karitiana (Byyjyty Osop Oky), 
que signifi ca “cabelo de Byyjyty transformado”.

Antigamente, o povo Karitiana vivia se deslocando de um lugar para outo aproximadamente 
a 20km do outro lado do Rio Candeias do Jamari devido as doenças que aparecia e o contato 
com os não-indígenas.

Aos poucos, nós, indígenas, fomos entrando em contato com os não-indígenas, por isso 
não tínhamos moradia fi xa, vivíamos de lugar para outro até que encontramos o chefe do 
seringueiro chamado Brauno, próximo do Rio Candeias do Jamari. Nessa época o povo 
Karitiana foi acostumando com a comida do não-índio como sal, óleo, açúcar, café etc. 
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O povo Karitiana tinha sua aldeia a 20km do Rio Candeias, essa aldeia era chamada Pipooj, 
o cacique era Morães (Orowej). Quando Morães estava dormindo, ouviu uma mensagem 
como homem falando que tinha invasores nesta região onde havia aldeia. Então, acordou 
assustado e reuniu seu povo e pediu para fi scalizar sua terra, então, os homens foram lá e 
encontraram o picadão muito pisado. Vendo aquilo, voltaram para a aldeia e contaram para 
o cacique Morães o que tinham visto.

O povo do grupo do Morães que era Karitiana não sabia que aqueles que pisaram o 
picadão eram do povo Kapivari. Morães falou para seu grupo: 

― Vamos atrás deles!

Foram e passaram do Rio Candeias e logo avistaram barracas e ouviram de longe um 
assobio como quem imita nambu (tona), aí falaram:

― São eles. Vamos lá. 

Todo o grupo foi até bem perto, mas somente um foi até a tocaia onde ele o índio Kapivari 
estava e falou: 

― Você matou? 

O índio Kapivari respondeu: 

― Vocês são gente? 

― Somos, disse o povo Karitiana, saia daí e vem aqui conosco.

Kapivari foi ao encontro e disse:

― Pensei que que não eram índios. Minha arma não presta é arco e fl echa de vocês é 
outra.

Com esse contato, os dois grupos se integraram, porque esse Kapivari trouxe os Karitiana 
para esse local onde estão hoje.

Depois de alguns dias Morães e o seu grupo levaram alguns Kapivaris para a aldeia Karitiana 
para lá do Rio Candeias do Jamari conhecido como Rio Preto. Nesse local havia mais de
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22 aldeias do povo Karitiana, hoje essa terra virou a fazenda. Com a morte de Morães 
cacique dos Karitiana, o chefe dos Kapivari, cacique Joari foi trazendo os Karitiana 
para essa aldeia Rio das Garças dizendo que tinha muitos peixes, caças, frutas 
nativas e rio bem bonito, grande. Com isso o povo Karitiana foi passando a morar 
junto com Kapivari, perdendo assim a sua terra tradicional no Rio Preto Grande. Até 
hoje vivemos juntos nessa terra de aproximadamente 89.000 hectares demarcada.
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O MITO DA ORIGEM DO POVO E DA LÍNGUA PURUBORÁ 
Gisele de Oliveira Montanha

O povo Puruborá surgiu da seguinte maneira:

Uma mulher da tribo Puru fi cava com um índio da tribo onça, na hora em que eles iam 
fazer a relação sexual o índio se transformava em uma onça, quando terminava a relação 
sexual ele se transformava em índio novamente.

Em um certo dia, essa índia foi trair o marido dela e viu que o índio se transformava em 
onça, ela fi cou com medo, começou a gritar. O marido dela foi ver o que estava acontecendo 
viu aquela onça e matou ela. Quando a onça morreu se transformou novamente em índio. Foi 
aí que os índios da tribo Puru descobriram que os índios da tribo onça podiam se transformar 
em onça. As mulheres também podiam transformar em onça quando faziam sexo.

Quando tudo isso aconteceu as duas tribos se uniram e formaram os Puruborás que quer 
dizer todos são onças.
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MITO DA ORIGEM DA LÍNGUA PURUBORÁ 

A língua Puruborá surgiu no tempo em que os bichos falavam. Uma onça pintada encantada 
transformou-se em uma linda índia e falava a língua Puruborá. Antes disso os Puruborás não 
falavam, comunicavam-se apena com sinais e gestos. 

Essa índia casou-se com um índio e formaram uma família, então ensinou ao marido a 
mesma língua. Quando foram nascendo os fi lhos ela também os ensinava. E dessa forma 
nasceu e foi se expandindo a língua Puruborá
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O MITO DA ORIGEM DO POVO E DA LÍNGUA JABOTI 
André Jaboti

 Roberto Jaboti, 
Vandete Jaboti 

Alina Jaboti

O surgimento do nosso povo aconteceu a partir dos nossos Deuses que se chamavam 
Käwewé e Käropsihi. Quando eles vieram à terra já existiam habitantes nesta terra, como os 
donos dos rios ou igarapés, donos da noite e do fogo. Um dia ele sentiu fome e falou para o 
companheiro:

― Vamos comer outro. Disse ao amigo. 

Um dia ele sentiu fome e falou: 

― Vovó quero comer! 

Vovô era dono do morcego, chegando em casa Käropsihi falou para o morcego velho:

― Vovô eu ouvi dizer que você come muito tatu? É verdade?

 O morcego velho respondeu:

― É verdade.

Ele tirou da panela de barro, duas pernas de uma criança deram para os dois comerem 
com a mistura de batata um olhou para cara do outro e fi caram calados o morcego velho 
disse:

― Pode fi car comendo que eu vou pegar outro.

Saíram no caminho da fl oresta os dois, conversando e falou:

― Você vira uma mutuca e vai atrás do vovô, porque eles estão comendo gente.

Aí o Käwewe voou atrás do velho, logo o velho cismou e falou: 
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― Nunca vi mutuca de anta por aqui. 
E tentou matá-lo, mas como o Käwewe tinha poder, não conseguiu matá-lo. Foi chegando 

na toca, já tinha duas crianças mortas. Chegaram as duas crianças e colocaram no Marico, 
e voltou para casa, em seguida, o Käwewe voou e chegou mais rápido e falou para o 
companheiro: 

― É verdade que o velho está comendo gente? 

Ele respondeu:

― Sim. 

Então ele resolveu abrir a toca onde o povo falava só uma língua e eles dois foram dando 
língua para cada família e ia dizendo de que cada família ia viver como nós indígenas. Os 
nossos deuses deram um arco e uma fl echa para os não indígenas. 

Assim o surgimento da língua e do povo Djeoromitxi.
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O MITO DA ORIGEM DA CRIAÇÃO DO POVO ORO WIN (ORO TOWATI) 
Olívia Cabixi

O povo Oro Win surgiu de uma pessoa que vivia sozinho no deserto, que foi dado o nome 
de Oro Win que a realidade da origem do povo (Oro Towati).

O homem sonhou ter família, aí ele cortou dois pedaços de árvore de açaí (iram).

Outro foi de paxubão (yau yau) e deixou nas duas pontas da rede e dormiu com os dois 
pedaços debaixo de sua rede, ao amanhecer, ele bateu no pedaço de açaí e falou: 

― Levanta mulher vai fazer fogo.

Do pedaço de açaí, se levantou uma linda mulher branca, depois ele bateu no outro 
pedaço de Paxubão e falou:

― Levanta mulher vai fazer o fogo.

Do outro pedaço, se transformou de uma mulher negra feia. Esse homem que vivia há 
muito tempo sozinho, já possui de tudo.

O homem pediu para as duas fazerem fogo (mipit) a partir desse dia, as duas eram sua 
esposa. O homem começou a ensinar nomes de cada coisa para as duas mulheres que não 
sabia, assim foram nascendo fi lhos. 

Depois de algum tempo, nasceu uma árvore grande que se chama samaúma que um dia 
saiu sozinha. O homem cavou a raiz da samaúma, aí saiu muito homem e mulher de dentro 
dessa raiz, e eles foram divididos por povos de outra etnia, com fl echas e ela não comunicava 
com ninguém.

De dentro dessas raízes, saíram mais homens do que mulheres, que se espalhavam para 
todo lado da terra, só que hoje existem vários povos que foram extintos.

O homem que possuía duas esposos saia para caça: nambu, mutum, queixada, porquinho
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macaco e quando chegava em sua maloca ensinava a sua esposa; foi assim que surgiu o povo 
Oro Towati que veio de uma árvore (aricuri) que usa o coco como alimento e a palha para 
construir suas casas.

Assim surgiu a língua, a cultura e outros elementos da cultura do nosso povo.
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O MITO DE CRIAÇÃO DO POVO ORO WARI 
Harein Winaitain Oro Mon

Contam os nossos antigos que certo dia começou a cair uma chuva. Chovia muito forte 
toda a manhã. A chuva continuava caindo e com a mesma intensidade do dia todo. Anoiteceu 
e a mesma chuva continua até o amanhecer e novamente chovia o dia todo sem parar. 
Para o lado deles, vinha uma velha. Essa velha era o próprio espírito da chuva. Ela vinha se 
aproximando deles trazendo nas costas um paneiro preto e velho. Mesmo com o mau tempo, 
ela vinha direto na direção deles e logo que a viram já bastante perto, um do grupo diz aos 
companheiros:

― Acenda alguém aí um fogo para nossa vó poder se aquecer. Ela chegou, entrou na casa 
e veio aquecer-se ao fogo. Pegou um pouco mais de lenha, colocou no fogo, porém ela fi ca 
pouco tempo.

― Já vou embora, meninos. Disse ela.

― Espere vó! Esquente-se mais um pouco aí no fogo. Assim falaram os presentes.

― Não, diz ela. Tenho que ir. Adeus! 

E saiu.

Nesse momento, os rios estavam todos enchendo; as águas já estavam transbordando e 
espalhando-se pelas terras e pelas matas. Só se via água correndo para um lado e para outro. 
Água cobrindo tudo, os peixes começaram então a subir, acompanhando a correnteza das 
águas. Por toda parte, as pessoas encontravam traíra, mandis, surubins, tucunaré...

O pessoal se meteu a fl echar peixes. Todos mataram muito peixe.

Caiu ainda mais uma vez a noite e a chuva continuava sempre do mesmo jeito, forte e as 
águas subindo por todos os lados. A essa altura fi cou seca somente a parte de terra onde 
estavam. Um homem mais experiente refl etiu consigo mesmo e compreendeu a situação, e 
disse aos outros:
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― Gente, vamos embora. Vamos sair daqui, porque vai haver uma alagação!...

― Companheiros, insistiu ele ainda com os outros, vamos embora. Eu acredito que vamos 
ter uma alagação.

Mas ninguém lhe deu ouvidos. Todos continuam tranquilamente fl echando e recolhendo 
sempre mais peixes. Ele chamou então a esposa e lhe disse:

― Vamos sair já daqui com nossas crianças. 

E ela aceitou. E disse:

― Está acabando de cair a noite. Está muito escuro. 

Mas ele partiu assim mesmo com a escuridão da noite. Foi embora com sua família para a 
sua casa de milho, na sua roça. 

Com muita difi culdade, conseguiu fi nalmente chegar até o paiol de milho e cada um se 
estalou do jeito que pode.

A chuva continuava sempre forte como antes. Chovia a noite todinha. Vinha chegando 
a madrugada. Escutou-se então um grande barulho. A terra acabava de afundar. Assim 
contavam os nossos antepassados.

O homem escutou o barulho quando a terra afundou. Isso aconteceu mesmo, dizem os 
nossos antigos. 

― Certamente que se afundaram lá todos os nossos irmãos e parentes! Diz o homem.

 E ele chorou e chorou muito até pela manhã.
No ia seguinte ele disse a seus fi lhos:

― Fiquem aqui vocês, enquanto eu vou procurar e ver se consigo ainda encontrar algum 
dos parentes.

Ele seguiu pelo mato, tentando chegar ao lugar das moradas. Foi caminhando, ora para 
um lado, ora para outro... para fi nalmente parar na beira do rio e começou a observar. Notou
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que a água estava ainda subindo. Ele tentou descobrir o lugar onde estavam as casas, mas 
não conseguia. Não existe mais nada de terra acima das águas. Ele para e chora. Chora muito. 
Voltou então para junto dos seus e diz a esposa:

― Foram-se para o fundo todos os que lá deixamos. E todos eles choraram muito.

Choraram por muito tempo.
Passou um ano. Passou o outro ano. Então já no terceiro ano em que ele está levando a 

vida assim triste e preocupado, um dia ele disse a esposa:

― Vamos tentar procurar e ver se existe por aí outras pessoas? 
Ele saiu pela mata a procura de outras pessoas. Procurou de um lado, procurou de outro, 

procurou aqui, procurou mais ali e fi nalmente descobriu vestígios de gente: 

― Galhos quebrados... outros galhos quebrados... mais galhos quebrados. Estes são 
certamente wari!  Exclama-se ele.

No dia seguinte ele deixou a esposa em casa, dizendo:

― Você fi que aqui com as crianças, eu vou voltar lá para verifi car se são wari (indígena) ou 
se são wayam (inimigo, estrangeiro) que moram por esses lados.

Dito isso, ele saiu, foi andando e reparando com muito cuidado. De repente saiu num 
caminho muito grande e seguiu por ele. Percebeu então que era o caminho da roça deles. Viu 
logo grande quantidade de mamão. E naquele momento, ele estava com muita fome, pegou 
mamão e comeu à vontade. Vinha já caindo à tardinha e ele voltou para casa alegre dizendo 
que quase encontrou os wari wayam. 

No dia seguinte, muito cedo ele saiu novamente para certifi car se eram mesmo wari 
ou não, cujos sinais ele havia encontrado. Partiu imediatamente e dirigiu-se para o mesmo 
lugar onde esteve na véspera. Ele chegou no lugar antes do amanhecer. Aproximou-se bem 
devagar e com muito cuidado. A luz do dia vinha chegando. Chegou enfi m completamente o 
dia. Logo que acabou de amanhecer, ele escutou vozes de um grupo de mulheres. Elas 
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vinham descendo da morada delas numa serra vizinha. Vinham todos numa conversa muito 
animada. Ele se escondeu.

Ao chegar na entrada da roça, viu que as mulheres se dividiam em vários grupinhos. 
Cada grupinho seguia para um pondo diferente da roça. E um desses grupinhos, continuava 
na mesma animação da conversa, dirigiu-se justamente para o lado onde o homem havia 
se escondido. Elas vieram pararam bem pertinho dele e sempre em grande algazarra de 
conversa. Isso continuou por bom tempo. Uma delas disse a companheira:

― Leva alguns mamões para o meu irmão mais velho. Ele respondeu:

 ― Sim?

― De acordo.  Respondeu a outra. 

― Vou levar uma braçada assim para ele.

― Está bem?

Então o homem disse:

― Eu vou pegar e segurar uma dessas mulheres, para poder conversar com elas. 

Dizendo isso ele correu para junto das mulheres, segurou uma delas e tentou conversar, 
mas a mulher gritou apavorada.

― Não tenhas medo, disse ele. Não sou homem branco. Eu vivo também sozinho nas 
matas. 

Rapidamente ele contou para as mulheres o que se passou, que os irmãos e parentes dele 
se foram todos na grande alagação. Enquanto estavam conversando, muitas outras pessoas 
aproximam-se deles.

Ele pergunta então a mulher:
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― Na tua família vocês são numerosos?
― Somos numerosos. Respondeu a mulher. Tenho um irmão mais velho do que eu, tenho 

um irmão mais novo. Tenho muitos irmãos e irmãs.
Ele percebeu então um moço que permanecia afastado do grupo, aí ele foi até o moço e 

perguntou: 

― E você, tem parente também?

― Não! Eu vivo sozinho. Respondeu o rapaz.  

― Quer casar com uma das minhas fi lhas? 

 Pergunta ele e continua interrogando o rapaz e, ao mesmo tempo, vai dando uma volta 
em torno dele. Nota que ele tem rabo. Da mesma maneira ele continuou interrogando e 
observando os outros. Vai assim procurando e examinando todo o pessoal. Ele queria ver se 
encontrava alguém que não tivesse mais o rabo.

Finalmente ele encontrou um homem que não tinha mais nada de rabo e perguntou para 
o mesmo se ele não queria se casar com uma de suas fi lhas e o homem disse que sim.

Então ele partiu imediatamente para buscar sua esposa e as fi lhas. Com pouco tempo, ele 
retornou e então diz ao pessoal:

― Por que vocês não descem agora lá dessa serra? Vamos fazer nossas casas aqui na terra 
plana. 

O pessoal concordou com ele e começou logo a descer da montanha. Assim que vinham 
descendo, começaram logo a construir as casas. Todos construíram. Após certo tempo de 
trabalho, as casas já estavam prontinhas. Mas o chefe (cacique) deles não conseguiu vir com 
o pessoal. Ele era muito gordo e fi cou preso na caverna. Não conseguiu passar pela porta 
de pedra. Ele e esposa fi caram presos sem poder sair. Então muito furioso, profere insultos, 
maldições e pragas.
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― Vocês vão crescer muito. Diz ele. Vocês irão crescer e crescer, mas depois vão parar 
de crescer e diminuir. Quando as mulheres de vocês os convidarem para irem tomar banho 
juntos, essas mulheres de vocês vão fi car pequenas como crianças. Elas não crescerão mais 
do que altura da cintura de vocês. 

Assim falou o cacique e deixou isso dito e decidido para toda a vida e é o que vem 
acontecendo exatamente como ele disse.

Um belo dia o homem disse aos companheiros:

― Vou cantar uma música para vocês. É uma música que escutei há muito tempo atrás. 

E ele começou a cantar assim:

― Pare e espere aqui, enquanto eu subo ali no mamoeiro. Leva depois uma braçada para 
o meu irmão mais velho.

Nesse momento já existia muita gente com ele. As fi lhas dele começaram a ter fi lhos e 
continuaram tendo mais fi lhos. Quase todos continuaram ainda com rabo. Só com o tempo 
o rabo vai diminuindo, até desaparecer de uma vez. Só então é que começamos a ser assim 
como somos agora, sem o rabo. Antes não éramos Oro Mon. Éramos todos Oroyowin 
(macaco prego).

É isso o que contavam antigamente os nossos antepassados. E é essa a história que nos 
contam ainda hoje os nossos mais velhos, sobre os que se afogaram naquela grande alagação.
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O MITO DO SURGIMENTO DO POVO AIKANÃ 
Carlos Aikanã

O povo Aikanã conta que muitos anos atrás existia só um homem na terra. Todos os dias 
esse homem saia para caçar e toda vez que ele passava em um lugar, ele sempre ouvia uma 
voz debaixo da terra.

Certo dia, ele resolveu ver o que era aquela voz, no mesmo lugar de onde ele sempre 
ouvia a voz, tinha uma enorme pedra.  Aí ele levantou a pedra e, quando o homem levantou 
a pedra, saiu uma multidão de pessoas de dentro do buraco.

Os povos Aikanã também saíram de dentro desse buraco. 

Uma velha esqueceu um rolo de algodão de fazer rede e voltou para o buraco para buscar 
o que ela tinha esquecido, enquanto o homem segurava a pedra, só que o homem não 
aguentou segurar por muitas horas, soltou a pedra e a velha fi cou no buraco. Ela chorou 
muito e pedia socorro para abrir novamente, só que o homem não abriu, porque ele já estava 
cansado. Então a velha diz: 

― Que agora vocês vão ter doenças, mortes e não ressuscitarão mais.

E se ela saísse do buraco ia ter morte, mais em três dias as pessoas se ressuscitariam de 
novo.
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O MITO DA ORIGEM DOS HAUCEUS - MITO CANOÉ 
Fernando Maria Duarte

Foram os dois companheiros, kawewé e karupshi, que nos receberam na terra, que saíram 
pelo mundo a procura dos homens e acabaram por nos encontrar. Nesse tempo não havia 
mato, nem gente nem fogo, nem água, só eles dois.

Kawewé e Karupshi eram sozinhos no mundo. Não havia mais ninguém. Foram nos buscar 
lá de onde saímos debaixo da pedra, onde era escuro, onde não havia sol, onde sofríamos 
sem a luz do dia.

Foi assim, que aconteceu. Kawewé estava nos procurando. Karupshi, seu companheiro, 
disse:

― Estamos com fome! Que vontade de comer carne, comida!

 Kawewé respondeu:

― Nosso avô tem casa aqui perto, nosso avô Beretxé Moti, o morcego antigo. Vamos lá 
comer.

O avô dele era o morcego Beretxé. Nesse tempo, o morcego era gente. Na casa dele, do 
Hoton Beretxé, do vovô morcego, havia tatu, mas era de gente.

O morcego estava com a rede amarrada, dormia com os pés para cima e a cabeça para 
baixo. Kawewé e katupshi penduraram a rede do mesmo feito, de cabeça para baixo, que era 
como o morcego dormir. Ficaram pendurados deitados ao contrário.

Balançavam, fechando os olhos, mas balançando. 

― Hoton! Vovô! Estamos com fome.

Vovô estava comendo carne e batata. Era sozinho, não comia toda a carne. Ele ofereceu: 

― Podem comer, olhem aqui o tatu. 
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Antigamente Beretxé, o morcego, era gente, tinha carne pendurada, cozida. Mostrou 
para eles uma capemba grande, um recipiente feito do invólucro do cacho das palmeiras, 
onde estava um menino inteirinho, com cabelo e tudo.

Não sei como comer, com batata cozida. Ele não tinha fogo, não sei como era cozido.

― Isso não é tatu, é gente! Disseram Kawewé e Karupshi.

― Olha o nariz, a venta, os olhos a unha, a cabeça, com cabelos e tudo cozinhando!

― Eu não vou comer não!

Boretxé tirou a capemba e botou batata junto com a carne. Antigamente existia batata 
que se cozinhava na pedra, sem fogo. Havia mamão, taioba, mas banana não havia, nem 
macaxeira.

Kawewé e Karupshi fi caram pensando. 

― Vamos comer!

Mentiram para o morcego.

― Comam! Vou trazer outro! Disse o morcego.

Kawewé seguiu escondido o morcego para ver como ia trazer carne de caça. Olhou bem.

O morcego botava uma armadilha, um pedaço de pau, no buraco onde saia o tatu. Estava 
cercando o buraco do tatu.  

Boretxé é que fazia assim, montando uma armadilha, com forquilha e pau em cima, 
colocava assim. Só que não era tatu que saía do buraco, era gente que morava de baixo da 
terra.
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ORIGEM DA LÍNGUA CANOÉ 

Origem da língua Canoé, criado por dois deuses do povo Canoé. Paricot voltou-se para o 
mais velho, Andarob e disse:

― Garã, eu vou ensinar uma língua só! Quando eu estiver quase para acabar, você também 
vai ensinar um pouquinho de língua!

Paricot saiu ensinando língua Canoé. Mal tinha andado um pouquinho, Andarob foi ensinar 
outra língua.

― Mas eu falei para ele não ensinar uma língua diferente! Foi ensinando várias línguas, até 
chegar no branco.

―  Como vai?

― Disse Andarob, já estendendo a mão, ensinando a dar a mão, como fazem os que não 
são índios (os índios não dão a mão).

Ensinou todos os tipos de línguas, que só ele sabe hoje. O outro sabia até mais, mas não 
queria ensinar, queria que falasse uma língua só.

Paricot se conformou. Separou os índios e os brancos. Escolheu a cigarra e a pedra 
(Kankará e Txaã). Instruiu os índios (e não os brancos) ele disse:

―  Meus fi lhos, se a cigarra cantar, vocês não respondam. Deixem os brancos responderem. 
Se a pedra falar, vocês respondam.

Mas ela não falou nada para os brancos. A cigarra cantou, os índios responderam.  Se a 
pedra falar, vocês respondam. Não falou nada para os brancos.

 A cigarra cantou, os índios responderam. A pedra falou, os brancos responderam. 
Aconteceu o contrário do que Paricot pediu.
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O MITO DO SURGIMENTO DO MILHO 
Valdeci Oro Nao’

No tempo dos mais velho, na maloca, as pessoas viviam sem milho e não conseguiam 
a semente de milho. As únicas sementes que encontravam eram de açaí e a patuá. Só que 
encontravam eram de açaí melhor, porque combina com a semente de milho na imaginação 
deles. 

Assim, todos os anos, eles faziam a roça, mas eles não plantavam, porque não tinha 
semente de milho. Passavam muito tempo sem milho, até que, um dia, resolveram plantar a 
semente de açaí, pensaram que a semente de açaí se transformaria em milho.  Nesse tempo, 
as pessoas faziam a roça e esperavam o tempo da queimada, quando queimavam a roça, 
os nomes e as mulheres foram para a mata atrás de semente de açaí, quando chegaram no 
mato eles traziam muita semente de açaí.

No outro dia, eles começaram a plantar a semente de açaí na roça depois que plantaram 
as sementes de açaí, esperaram alguns dias e foram a roça reparar se já havia brotado milho, 
olharam e viram que a semente não brotou como açaí, haviam-se transformado em milho.

Todos fi caram alegres, pois as sementes de açaí tinham virado milho e assim que começou 
o surgimento do milho nas plantações de roça do povo Oro Nao’.
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PRIMEIRO CONTATO COM NÃO ÍNDIO 

Tinha um homem que caçava e acabou encontrando os brancos que tinha subido o 
igarapé, dois irmãos com barco a motor. Quando ele viu o barco subindo o rio, voltou para a 
aldeia e disse para as pessoas que tinha fl echado um branco. 

Algumas pessoas curiosas perguntaram para ele: 

― De que os brancos vieram no rio?

Então ele respondeu:

― Vieram de canoa.

Quando as outras pessoas da aldeia fi caram sabendo que os brancos estavam subindo 
o igarapé, correram para cercar o barco por cima, ele já tinha passado. Os índios queriam 
fl echar as pessoas do barco.

Nada foi possível. Os brancos já tinham passado. Encontraram só alguns machados e 
facões pendurados na beira do igarapé, como os índios eram muito sabidos, ali mesmo se 
esconderam na beira do igarapé esperaram que eles voltassem. Demorou um pouco, mas 
de repente, um dos homens brancos já vinha voltando andando lentamente, desconfi ou que 
tinha alguém a sua espera. O mais velho da turma gritou:

― Flechem!!.... Flechem!!...

Foi quando o branco percebeu que tinha pessoas naquele lugar. Então ele voltou correndo 
e gritando:

― Não me matem, sou também um índio como vocês.

Eles não entendiam o que ele dizia, porque ele falava português, mas os índios 
interpretaram isso. Era um outro índio, mas já vivia muito tempo com os brancos. Depois 
que ele fugiu, começaram a tirar os machados pendurados e retornaram para a aldeia com 
os machado e facões.
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No outro dia, as pessoas da aldeia mais próxima souberam do comentário, que aquele 
grupo havia encontrado machado pendurados na beira dos igarapés, deixando pelos brancos.

No dia seguinte, outro grupo Oro Nao’ de outra daquela aldeia começaram a se aproximar 
mais dos brancos. Quando eles chegaram lá, também encontraram uma casa e observaram 
que ela era coberta de palha. Então eles foram se aproximando da casa e pegaram o machado, 
facões, panela e outras e voltaram novamente para a aldeia. Eles passaram dias na aldeia e 
depois voltaram a pegar os objetos do não-índio. Assim foi indo até chegarem a casa do não-
índio e esse não índio era um missionário, um americano.  Então foi assim que o povo Oro 
Nao’ entraram em contato com o não índio.
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O MITO DO MOLEQUE ENFEITIÇADO 
Mauro Maiat Zoró

Esta história, que vou contar para você, é o que aconteceu com o jovem Zoró. 

Isto aconteceu com nosso povo. O jovem tem que esperar crescer e formar para poder 
fazer relação sexual.

Antigamente um moleque vivia só mexendo com as mulheres. Tinha de 10 a 12 nos de 
idade. Ele fi cava mexendo com elas todo o tempo até elas fi carem com raiva. Até que um 
dia duas moças combinaram de fazer uma maldade com ele. E o rapaz foi mexer novamente.

Quando elas estavam preparadas, elas levaram o menino na escuridão para limpar os ânus 
delas com a mão dele. Quando elas fi zeram isso, o garoto gostou muito, achava que estavam 
fazendo o bem para ele. Mas ele estava enganado. Na verdade, elas enfeitiçaram o garoto, 
nunca ia voltar ao normal como garoto bom e sadio.

Quando ele estava com 13 a 15 anos, quase morreu com tanta fraqueza. O garoto vivia 
fraco e magro, nunca podia aprender a fazer alguma coisa. Toda vez que ia caçar, dormia no 
caminho, não conseguia acordar para fazer alguma atividade.

Quando ele cresceu, não cresceu como os outros garotos sadios, era muito magro, feio e 
preguiçoso.

Ele não sabia caçar, pescar e fazer uma caçada, mas não matava nada. Quando via os 
bichos não acertava o animal, porque o feitiço das mulheres estava fazendo efeito nele. Um 
dia ele foi caçar, mas não matou o bicho. 
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