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Apresentação
 As narrativas indígenas valorizam a ancestralidade, a 

poesia que exerce um som, um poder, que traz a lembrança 

e mantém do sertão ao litoral o reconhecimento, a voz das 

chamadas minorias encarnadas e questionadoras explícitas 

e implícitas das que se autoproclamam maiorias.

 

 Esta coletânea reúne palavras de estudantes e 

professores indígenas numa mistura de realidade e desejos 

como rio que nos liga, nos humaniza, que alimentam as 

nossas lutas e esperanças...

Aproveite a leitura!

Profº Dorival Pereira Oliveira 

Pesquisador do OPARÁ-UNEB
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O escolhido pelas    
Grandes Forças

Gino Manoel dos Reis
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 Segundo o que os mais velhos contam, a nossa 

tribo antes era cheia de animais, mas tinha também 

um gavião malvado que comia as crianças da tribo, por 

causa de uma nascente que se localiza nas taboqueiras 

e fazia um rio pela lagoa grande. O gavião queria ser 

dono da nascente.

13
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 O Pajé da tribo que sabia que aquela água era 

para proteger os índios que moravam ali, só que ele 

não tinha o conhecimento de como fazer para impedir 

o gavião de comer as crianças. Um dia o Pajé se reuniu 

com os sábios da ciência do seu povo e juntos, procuraram 

uma solução para resolver esse problema. 

 Daí então, tiveram uma resposta de que iria nascer 

um índio sábio para fazer esse trabalho, e como na tribo 

tinha muitas índias com barrigão, o pajé e toda aldeia, 

ficou a espera dessa criança nascer. Quando uma índia 

tinha bebê eles iam lá olhar para ver se era o escolhido, 

mas todas as crianças que nasciam eram meninas e o 

escolhido tinha que ser um menino. Foi quando nasceu o 

escolhido. 

 O Pajé imediatamente correu para olhar a criança, 

e antes que a criança mamasse eles tinham que fazer 

um remédio para essa criança beber que era o sumo da 

jurema. A criança tinha que beber um pouquinho da 

jurema e não podia vomitar, se a criança sobrevivesse 

era ela a escolhida para fazer o trabalho.

14
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 A criança sustentou, o Pajé disse: – Agora é esperar 

a vez da criança nos chama. Um tempo depois o menino 

pediu para sua mãe chamar o Pajé que ele já estava 

pronto. 

 O Pajé perguntou o que ele precisava, e o menino 

respondeu que precisava de um pilão, um cupim, um 

rolo de fumo e alho. O Pajé pegou tudo que ele pediu e 

foram para a nascente fazer o trabalho.

 O menino pegou primeiro o cupim e colocou na 

nascente; depois pegou o pilão e socou, em seguida 

colocou as duas mãos de pilão em cruz com o alho e o 

fumo.

 A água foi se encantando junto com o menino e 

os bichos que tinham ali, até hoje contam que o menino 

vive lá ainda com um guardião da nascente.

15
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Kiriri forte e resistente
                                                                              Tatiane Kiriri                                                                  

Sou povo calado

Sou forte

Sou guerreiro

Sou índio Kiriri.

Sou valente

Sou gente da gente

Sou seu parente.

Kiriri povo calado

Não cala quando canta

Para o branco não vou calar 

Porque sou forte e resistente.

17
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Mulher Guerreira
Elany Jesus dos Santos1

 Uma mulher de nome Maria, com sete filhos; 

três homens e quatro mulheres para criar, ficou viúva 

nova, fazia louça e ia vender nos povoados. Saia de 

madrugada com a trouxa de potes na cabeça. Só voltava 

ao entardecer quando conseguia vender alguma coisa 

porque comprava algo para levar para casa, farinha, 

feijão, açúcar, café e às vezes carne.

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias. 
18
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 Uma mulher que trabalhava muito para alimentar 

seus filhos. Os mais velhos tomavam conta dos pequenos 

irmãos que com o tempo ficaram em seis porque o mais 

velho foi morto pelos não índios. Mesmo ficando viúva 

jovem e perdendo um filho, ela tinha que enfrentar os 

desafios para sustentar seis crianças pequenas, pois a 

vida não era nada fácil.

 Quando não havia nada para comer, a mãe 

colocava as crianças para dormir cedo, logo ao entardecer 

e no dia seguinte, de madrugada ela saia para procurar 

comida, caçava, pedia, trocava seus artesanatos por 

comida, mas sempre voltava com alguma coisa para 

alimentar suas crianças. Mesmo com tantas dificuldades 

sempre foi uma mulher correta, não roubava e nem 

pegava nada de ninguém.

19
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O Peixe Encantado
                                                              Romário Araújo Leão1

 Certo dia um caçador saiu para caçar, quando ele 

chegou ao meio da floresta escutou um ruído que cada 

vez ia aumentando, aumentando, e o caçador continuou 

caminhando mais para perto do barulho que vinha de 

uma árvore.

1.  Aluno Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
20
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 Quando ele chegou debaixo da árvore, se assustou 

com o que viu; um peixe grande, dourado bem a sua 

frente se mexendo. Então ele saiu correndo e o peixe 

correndo atrás dele com aquele chiamento terrível. 

 O caçador percebendo que o peixe não estava 

mais atrás dele resolveu ir para o mesmo lugar de onde 

veio e desapareceu a criatura. Assustado, o caçador ficou 

com muito medo e foi embora para sua casa.

21
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 Chegando lá, muito cansado foi dormir e no seu 
sonho o peixe encantado apareceu dizendo que não 
queria assustá-lo, queria apenas dar um pouco do seu 
ouro.

22
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A onça Valente
                                                              

Romário Araújo Leão2

 Era uma vez, uma onça muito valente; ela vivia em uma 

linda floresta junto com o sua alcatéia e seus dois filhotes. Uma 

certa noite, a onça foi procurar alimentos para alimentar suas 

crias e logo ela deu de cara com vários caçadores.         

 Aflita, saiu correndo para o local onde estavam seus 

filhotes para protege-los. Chegando lá, ela se deparou com um 

caçador pronto para matá-los; muito valente ela pulou em frente 

ao caçador tirando a arma de suas mãos, conseguindo expulsá-lo 

e salvando a vida de seus filhotes.

2. Aluno Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
24
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A cobra da 
Massaranduba

                                                             

Gino Manoel dos Reis
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 Os mais velhos contam que existe uma cobra de tamanho 

enorme na Serra da Massaranduba, dizem que ela começa a 

sair da sua toca ao amanhecer do dia, antes que o sol aparece, e 

termina de sair da toca a tarde, ao pôr do sol.

 Essa cobra gosta de aparecer nas enchentes da Lagoa 

Grande e fica também no tanque novo. Ao retornar para sua 

toca, ela começa a entrar ao nascer do sol e termina de entrar ao 

pôr do sol.

28
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O fazendeiro e o Índio
                                                    

   Nilda Pereira dos Santos3

 

3. Aluna Kiriri do Colégio Estadual Indígena José Zacarias.

Tempos atrás existia um fazendeiro muito rico,

enquanto os Kiriri viviam em dificuldades.

Toda semana havia um índio diferente

trabalhando para o fazendeiro que tinha

um cavalo muito bravo.

29
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O fazendeiro era um homem muito trapaceiro que para não 

pagar aos índios, apostava que nem um índio conseguia pegar o 

cavalo bravo que ele tinha. De fato, os índios sempre acabavam 

perdendo a aposta, todos que iam perdiam, e o fazendeiro só 

lucrando às custas dos Kiriri.

 O fazendeiro era um homem muito trapaceiro que para 

não pagar aos índios, apostava que nem um índio conseguia pegar 

o cavalo bravo que ele tinha. De fato, os índios sempre acabavam 

perdendo a aposta, todos que iam perdiam, e o fazendeiro só 

lucrando às custas dos Kiriri.

           No entanto, um dia foi um índio muito sabido e o fazendeiro 

acabou fazendo a mesma proposta que fazia aos outros. 

30
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O índio aceitou a oferta, o cavalo era muito bravo, mas o índio 

era muito sábio e não correu atrás do animal.

 Ele encheu o lugar de tacos de pau e quando o cavalo 

cansava o índio sapecava os tacos de pau nele. Até que chegou 

uma hora que o cavalo não aguentou mais correr e acabou 

ficando parado debaixo de um pé de Jurema. O índio conseguindo 

pegar o cavalo e ganhou a aposta do fazendeiro que nunca mais 

tentou enganar o Povo Kiriri.

31
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História de um índio 
Caçador
                                            

    José Hamilton de Jesus Santos4

 Certo tempo, um índio caçador andava na mata a 

procura de caças para alimentar seus filhos e a si próprio. Ele e o 

seu cachorro seguiram para mata caçar, logo avistaram o rastro 

de um tamanduá em uma grota e depois esse rastro entrou em 

uma toca.

 Quando ele chegou, o cachorro estava latindo em frente à 

toca. Então, o índio caçador entrou atrás do rastro do tamanduá; 

quando chegou dentro era uma casa. Foi aí que ele desconfiou e 

disse: 

– Vou voltar! 

 Quando tentou voltar, não existia mais porta para passar; 

tinha só um homem se balançando em uma rede. Em seguida, ele 

escutou um cachorro chorando, e pensou “É para esse lado que é 

a saída”. 

4. Professor Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Seguindo adiante, tinha uma lagoa cheia de gente 

pescando com um anzol; uma sereia no meio da água com um 

menino dentro de uma peneira e várias pessoas ao redor da lagoa. 

Ele olhou para um lado e para o outro, não viu nem um tamanduá, 

só avistava gente.

 Com isso, ele falou ao homem que se não abrisse a porta 

ele quebraria o lugar onde o cachorro estava chorando. O homem 

que estava na rede falou para o caçador que o que tinha visto 

ali não era para falar a ninguém, porque segredos encantados

precisam ser bem guardados, se ele contasse a alguém morreria. 

Passando os dias ele resolveu contar para a família, depois de 

quinze dias ele faleceu. 

34
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O amigo Sapo e o 
amigo Urubu

                                                    

Arivaldo Santos de Araújo5

 Teve uma época que ia acontecer uma festa no céu e só 

poderiam ir os animais que soubessem voar. Então o amigo Urubu 

perguntou ao amigo Sapo se ele ia para festa no céu:

– Amigo você vai para festa que vai acontecer no céu?

– Vou sim, disse o Sapo.

O Urubu zombando do Sapo falou:

– Como você vai amigo se você não pode voar? Rá, rá, rá! Você 

nem sequer tem asas.

– Não sei, só sei que eu vou estar lá, disse o Sapo.

 Porém, o amigo Sapo sabia que o amigo Urubu era um 

dos integrantes da banda que ia tocar no céu. Quando chegou o 

dia da festa o amigo Sapo aproveitou que o amigo Urubu estava 

distraído, enquanto arrumava suas coisas que iria levar, o amigo 

Sapo aproveitou e entrou na viola. 

 No meio do caminho o amigo Urubu sentiu que estavam 

pesadas demais as coisas que levava, porém, imaginou que era 

5. Professor Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
36



37

normal. Chegando ao céu totalmente fadigado de puro cansaço, 

enquanto dava uma volta, encontrou com o amigo Sapo, e ficou 

espantado ao vê-lo, assim como os outros animais que também 

estavam admirados com o Sapo, que entre eles era o único que 

não tinha asas, mas ainda assim, estava ali na festa.

 O amigo Urubu perguntou ao Sapo:

– Como você veio amigo?

 O amigo Sapo respondeu:

– Voando né.

 Quando terminou a festa, o Sapo fez do mesmo modo 

para ir embora do céu.

 De volta para casa, no meio do caminho o amigo Urubu 

sentiu novamente que estava muito pesado, então resolveu dar 

uma olhada.

 Quando olhou dentro da viola o amigo Sapo estava dentro 

com os olhos arregalados que chega brilhavam.

– Ahhh! Então é você danadinho que está pesando! 

 O amigo Urubu pegou a viola, virou ela para baixo, 

sacudiu e o amigo Sapo caiu lá do meio do céu.

 Enquanto caia dizia: 

– Sai da frente pedra senão eu te esborracho, senão eu te 

esborracho, senão eu te esborracho…

37



38

 Puff! Esmagou-se na pedra e se espedaçou, seu corpo ficou 

estraçalhado, batendo apenas o seu coração.

 Nossa Senhora vendo o Sapo naquela situação, resolveu 

juntar os pedaços do amigo Sapo e juntou ele novamente. Porém, 

ele não voltou ao seu estado real, pois dizem que antes dele cair 

do céu o seu formato era esfera.

Os dois Compadres
                                                               

Marineide Panta da Hora6

 No Sertão viviam dois homens, eles eram compadres; um 

vivia com a mulher e o outro não tinha. Toda vez que o compadre 

passava para a roça via o compadre dormindo em uma rede na 

varanda.

 Certo dia, o compadre passou e lá estava o outro dormindo; 

enquanto sua mulher trabalhava. Então ele pensou: “Vou fazer 

medo ao compadre, vou ao mato pegar um enxu e vou fazer 

medo a ele”. Assim, foi ao mato, achou o enxu, pegou e trouxe.

6. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Aproximou-se do compadre, jogou o enxu debaixo da 

rede e saiu correndo; o compadre acordou e olhou, de repente 

avistou um clarão enorme de ouro espalhado debaixo de sua rede 

e chamou sua mulher.

– O que é isso homem? Perguntou a mulher.

 O homem respondeu:

– Não sei, estava deitado e de repente apareceu isso aqui, vamos 

juntar e vamos comprar o que precisamos.

 Eles juntaram e compraram tudo que precisavam.

40
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O caboclo e o Branco
Gustavo Santiago dos Santos7

 O caboclo sempre saia para caçar e sempre voltava com 

uma caça diferente. O branco que morava perto ficava curioso 

porque o caboclo pegava uma caça diferente a cada dia.

 Um dia o branco pediu:

– Caboclo me leve para caçar com você?

– Eu não posso não porque os donos do mato podem te estranhar, 

disse o caboclo.

 Todo dia ele estava no caminho esperando o caboclo: 

– Me leve para caçar com você caboclo.

 O caboclo de tanto ouvir o branco pedir, disse:

– Tá bom, amanhã você vem comigo. Óh! O que eu vou falar tem 

que me obedecer.

 O Branco concordou e no dia seguinte eles foram. O 

Caboclo questionou:

– Não vai levar água?

– Não, eu consigo por lá.

 E assim foram. Chegando lá na mata o caboclo por ser 

7. Professor Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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experiente pegou umas ervas, passou no corpo e deu um pouco 

para o homem branco também passar. O caboclo na frente e 

o branco atrás. Na primeira grota tinha algumas caças, como 

cágados, peba, tatu, tamanduá, entre outros animais pequenos.

 Quando deu fome e sede, o caboclo foi e pegou um pedaço 

de pau e alguns bagaços secos, começou a girar um em cima de 

outro até conseguir acender o fogo, depois foi no pé da serra e 

pegou uma vara, começou a futucar uma pequena toca com 

uma cuia na outra mão esperando a água cair até que conseguiu 

matar a sede. Enquanto isso, o branco só observando o que o 

caboclo fazia.

 Comeram e beberam, depois foram na segunda grota. O 

branco já com o seu bogó cheio de caças perguntou ao Caboclo:

– Você não vai levar nenhuma caça?

– Sim, eu vou levar só uma e vai ser dessa segunda grota. 

 Chegando lá, o branco ficou admirado com as caças que 

tinham ali, veado, caititu, javali, entre outras caças grandes.

 O branco com o seu bogó cheio, foi e matou um veado, 

queria levar só que não podia por causa do peso. O caboclo pegou 

um caititu e disse vamos embora, pois já está escurecendo.

 No outro dia o branco acordou cedo e pensou: “Hoje vou 

só, já sei como entrar na mata, como fazer o fogo e como tirar 
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a água”. Assim fez, pegou o jegue, colocou o caçuá e foi para a 

mata sozinho. Chegando lá, foi direto na primeira grota, não viu 

nada, andou e andou até que deu sede e fome, tentou fazer o 

fogo, não conseguiu, tentou tirar a água, futucou, futucou e só 

saiu teia de aranha na ponta da vara.

 Então, foi para a segunda grota, andou e andou também 

não viu nenhuma caça, com fome e com sede foi embora no seu 

jegue, porque os índios sabem conviver bem com a natureza.
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