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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 índio e as formigas
Maurízia Souza Santos1

 Certo dia um índio que gostava de andar na 

mata saiu para caçar; chegando no meio da mata 

ficou bastante curioso quando viu uma toca cheia de 

formigueiros e as formigas trabalhando, tirando toda a 

areia e formando sua moradia.

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 O índio se admirou e disse:

– Que linda essa toca, mas poderia ficar mais bonita. 

 Então começou a espalhar a areia da casa das 

formigas e depois retornou para sua casa. Passaram-

se alguns meses fez uma plantação de feijão, milho, 

amendoim e mandioca, o suficiente para passar o inverno 

na sua pequena roça. 

13
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 No  tempo da limpagem ele notou que as folhas 

de alguns pés de mandioca estavam cortadas e viu 

algumas formigas levando folhas para a mata. Então ele 

seguiu a trilha que dava em uma caverna, chegando lá 

tropeçou, caiu, bateu a cabeça em uma pedra e dormiu. 

 Em seu sonho ele viu uma formiga triste e zangada 

dizendo que tinha visto a casa dela ser destruída; ela 

seguiu o rastro da pessoa que tinha feito isso, esse rastro 

levava para a casa do índio. Assim, ela viu que a casa dele 

era grande, mas a plantação que ele tinha era pequena, 

por isso ela resolveu destruir a plantação de legumes.

14
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 Quando o índio acordou, ficou pensando muito nos 

fatos acontecidos, nisso ia passando uma formiguinha, 

ele pegou a formiga e falou:

– Me desculpe, não vou mais destruir nenhuma casa 

de vocês, mas peço que vocês também não destruam 

nenhuma roça dos índios. 

 De alguma forma as formiguinhas escutaram, 

pois pararam de cortar os legumes nas roças dos índios.

15
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Os animais da floresta
           Maiara Jesus dos Santos1

 Todos os animais viviam felizes na floresta, até 

que um dia apareceu uma onça toda cheia de raiva e 

feridenta. Tinha tanta fome que começou a correr atrás 

dos animais deixando todos com muito medo.

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Muitos já cansados sem força para correr, decidiram 

enfrentar a onça, mesmo sabendo que poderiam morrer. 

A onça toda veloz se aproximava cada vez mais. 

 Sem saber o que fazer os animais da floresta se 

reuniram, fazendo uma armadilha: prenderam a onça 

antes que ela os pegasse, dessa maneira, conseguiram 

salvar suas vidas expulsando a onça e todos saíram felizes 

festejando pela floresta.

17
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A vida na Aldeia
Talita Jesus Batista1

Viver, brincar, sorrir e cantar, sem medo de se 

expressar...

Sentimentos que dão brilho a um novo olhar,

1. Aluna Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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Somos gente vivida com história pra contar,

Esta é a vida na aldeia, não vamos negar, 

Pois lutamos por nosso lar,

Mas o melhor de tudo é viver para amar.

19
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O casamento da filha do 
grande líder Tiaraju

Lenilda Maria de Jesus1

 Em uma linda caatinga na aldeia, existiam animais 

de diferentes espécies, e também tinha o grande líder, o 

bode Tiaraju. Tiaraju fez questão de convidar e anunciar 

que sua filha iria se casar, com aquele o primeiro a chegar 

na hora e dia certo, como ele fez no anúncio. 

 Na caatinga todos os animais souberam e se 

reuniram: sapo, cobra, papagaio, tatu, cutia, galo, guará, 

cágado, preá e outros.  

1. Aluna Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Então, os animais apostaram uma corrida para 

ver quem iria chegar primeiro e se casar com a filha do 

líder. Com isso, o cágado também quis participar da 

disputa.

 Deu a partida e todos os animais que ali estavam, 

correram deixando o cágado comendo poeira.  Atrás ele 

ficou e pensou logo em usar sua gaita, feita de osso que 

estava guardada embaixo do seu casco. 

 Ao tocar a gaita, todos que estavam na frente, 

voltaram para perguntar onde era esse toque bonito 

que ouviam. Enquanto isso, o cágado aproveitava para 

caminhar com suas pequenas pernas. 

21
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 Quando os outros animais perceberam, passaram 

novamente por ele e o derrubaram de pernas para o ar. 

Isso aconteceu durante toda a corrida, ele continuava a 

tocar sua gaita e os outros animais continuavam parando, 

encantados com o som maravilhoso que ouviam. 

 Por fim o cágado foi vitorioso ao chegar em 

primeiro lugar, se tornando o marido da filha do grande 

líder: “A sabedoria é a melhor amiga de todos.”

22
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O morro tira Chapéu
                                           

Maria do Carmo Souza Santos1

 O Morro Tira Chapéu fica localizado na estrada que 

liga a aldeia Mirandela a antiga aldeia Lagoa Grande. 

 A origem desse nome se deu através dos antigos, 

quando os índios vinham da aldeia Lagoa Grande para 

a aldeia Sacão e ao chegar nesse morro só avistava a 

igreja Nosso do Senhor da Ascensão em Mirandela.

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Então eles tiravam o chapéu ou o cocá da cabeça 

e se benziam, por isso ficou conhecido como o Morro Tira 

Chapéu. 

 Essa é uma tradição feita até hoje, quando os 

índios passam por lá, principalmente no dia dezenove de 

abril quando eles fazem a comemoração de retomada 

na antiga Fazenda Picos.

24



25
25



26

O Gafanhoto e o Elefante
                                                  

Maria de Fátima Santos da Silva1

Ilustração: Jaine Silva de Jesus2

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
2. Aluna Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 Em um belo dia o Elefante acordou bem cedinho e 

foi até a casa do Gafanhoto. Chegando lá bateu, bateu 

na porta até que o Gafanhoto saiu. E perguntou:

– O que foi amigão?

Eu vim lhe convidar para um passeio na redondeza lá

no alto da serra. 
27
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O Gafanhoto disse: E você consegue amigão?

– Como assim amigo? 

– Você consegue subir nas montanhas com esse peso 

todo?

– Claro! Eu sou o mais forte, o maior e não sou inútil!

O Gafanhoto ficou triste com o que disse e pediu desculpa.

– Desculpe amigo se te magoei. 

E saíram os dois passeando pela montanha quando 

avistaram um pé de murici; o elefante arregalou os olhos 

e disse: 

– Hummm, você está sentindo esse cheiro amiguinho?

O Gafanhoto respondeu: 

– Não.

O Elefante saiu correndo em direção ao pé de murici 

para pegar as frutas. O Gafanhoto alertou: 

– Cuidado amigão você vai cair! 

– Que nada! 

E o Elefante escorregou no barranco e ficou apavorado 

gritando: 

– Gafanhoto me ajude! Amigo Gafanhoto estou caindo! 

E o gafanhoto: 

– Calma amigão eu vou lhe salvar, calma! 

28



29

O Elefante pendurado, o amigo chegou lá.

– Me dê sua mão amigão. 

Disse o Gafanhoto que puxou a mão do amigo.

– Me ajude! Cadê sua força, onde fica a nossa amizade? 

Falou o Elefante desesperado. O Gafanhoto sem saber o 

que fazer respondeu: 

– É que você é muito grande amigão, mais eu estou aqui 

para lhe ajudar; força amigão! me dê suas mãos amigão. 

E o barranco despencou e desceram de barranco abaixo.

O Elefante gritando: 

– Me segure! Me segure!  

– Está bem vou te pegar. 

E o Gafanhoto conseguiu segurar em uma raiz da árvore, 

e quando o Elefante ia passando por ele o Gafanhoto 

gritou:

– Me dê sua mão amigão! E pegou na mão do Elefante.

O Elefante desesperado: 

– Amiguinho eu vou cair!

– Não amigão, eu não vou deixar, segure nas minhas 

asas.

– E se nós dois cairmos? 

29



30

– Não eu estou seguro na raiz, pode confiar.

O Elefante segurou nas asas do Gafanhoto que perguntou: 

– Está tudo bem com você amigão?

– Agora sim amiguinho.

E o Gafanhoto subiu a serra se arrastando, levando seu 

amigo, até que chegou no alto da serra. O Elefante falou: 

– Ufa! Por pouco eu não morri; se não fosse meu tamanho 

estaríamos fritos agora. 

O Gafanhoto olhou para o amigo e exclamou: 

– Que cara de pau! Eu tão pequeno me acabei todo, 

carregando cem toneladas e você vem me dizer isso 

amigo?! Você não tem vergonha, uma grama carregando 

cem toneladas?

30
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A lenda do 
cachorro Bicho

                                                           
  Jonas de Souza Panta1

 Na lagoa grande, na beira da estrada tem uma 

capela que segundo os mais velhos da aldeia, toda 

quarta-feira passa um cachorro que parece de verdade, 

incapaz de fazer mal alguém. Ele é pequeno e branco. 

 Porém, quando alguém passa por ali a partir das 

seis e meia e às dez horas da noite, se ver e mexer com 

esse cachorro, ele se transforma em uma fera brava e 

tenta morder a pessoa.

 O meu pai conta que certa vez, um homem, sua 

esposa e um amigo, passavam por ali tarde da noite, 

quando chegou de frente da capela avistaram um 

cachorrinho muito pequeno, parecido com um que a 

mulher tinha em sua casa. Então ele foi chegando perto 

e o chamou pelo nome, pensando que era o seu cachorro.

 Nesse momento o cachorro cresceu muito, ficando 

muito agressivo e foi para cima do homem para mordê-lo; 

1. Professor Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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o homem para se defender, pegou seu facão e começou 

a lutar com ele.

 Com isso, o cachorrinho fugiu para o mato; o 

homem pensou, “Isso não é um cachorro!”. Logo, pegou 

o seu facão, continuou andando e mandou as pessoas 

que vinham com ele correr para frente. 
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 Depois de um tempo o cachorro voltou e a luta 

continuou. Percebendo que poderia ser cortado com o 

facão, o cachorro fugiu e o homem voltou cansado e 

muito assustado.

33
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 No dia seguinte, sentindo-se doente o homem 

procurou um ancião e contou o que ocorreu com ele na 

noite passada. Então, foi aí que ficou sabendo que não 

era um simples cachorro e sim o cachorro bicho.

34
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A aventura da minha 
infância no Sertão 

do Pambu/Povo Tumbalalá
Regina Menezes de Aguiar Barbalho1

1. Professora Tumbalalá do Colégio Estadual 
Indígena Santo Antônio do Pambu.
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 Uma vez, eu e alguns colegas fomos ao mato do 

sertão do Povo Tumbalalá procurar Umbu. Andamos, 

andamos, andamos e no caminho de volta para casa, 

passando no aloque; de repente ouvimos um fungado 

de um bicho que fazia assim: Hum! Hum! Hum! Nós 

paramos imediatamente para observar de onde vinha e 

que bicho era.

 Quando olhamos para o umbuzeiro vimos um 

boi cavando e fungando bem irritado: Então, falando 

lentamente e baixinho para o boi não ouvir, combinamos 

para andar mais rápido e logo correr. 

 Assim fizemos, corremos tão rápido que as pernas 

batiam na “bunda”. Chegando em casa toda assustada, 

mãe me perguntou: o que aconteceu? E contei o causo 

para minha mãe.

Glossário

Aloque: lugar que aloja água.

Mato: nome dado à caatinga.

Bunda: nome dado às nádegas.
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Índio Guerreiro
Luciana Menezes de Aguiar Barbalho1

1. Professora Tumbalalá do Colégio Estadual Indígena Santo Antônio do 
Pambu.
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Era uma vez um índio Tumbalalá

Que pela moça branca foi se apaixonar

Não demorou muito tempo para se casar,

Construíram na aldeia um lugar pra se abrigar,

Em uma casa de taipa foram morar.

Depois de pouco tempo, um bruguelo nasceu

Para reafirmar a união que o pajé concedeu.

Morando na aldeia um guerreiro se tornou,

E junto com seu povo muitas vitórias conquistou,

E logo muito cedo uma liderança se tornou.

Enfrentou grandes lutas pelo povo Tumbalalá

Porém em uma dessas, sua vida ficou lá.

Glossário

Bruguelo: nome dado aos recém-nascidos do povo 

Tumbalalá.
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O iborazeiro
Mariana Teodoro dos Santos1

 Certo dia um caboclo saiu a pé para ir comemorar 

a primeira noite dos índios no Arrasto em Mirandela. 

Chegando ao arrasto já ao anoitecer, um homem 

montado a cavalo o alcançou e perguntou:

_ Primo para onde você está indo?

O caboclo respondeu:

_ Estou indo para a primeira noite dos índios!

1. Aluna  Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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O homem montado perguntou:

– Quer uma carona? Eu também estou indo para lá.

 O caboclo aceitou a carona, o homem pediu para 

que fechasse os olhos e o cavalo começou a andar para 

frente e para trás, de lado e rodeava.

 O caboclo ficou com tanto medo que logo percebeu 

que não era coisa boa e não era gente. Perto de um 

pau preto, próximo de Mirandela, o caboclo desceu do 

cavalo e foi andando a pé.

 Chegando em Mirandela, contou para os colegas 

o que havia presenciado no caminho.
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A Lagartixa
e o Bem-te-vi

 Osmar Santos da Silva1

 Numa bela manhã de domingo, toda a bicharada 

se reuniu no meio da mata, inclusive a Lagartixa e o 

Bem-Te-Vi. Os dois viviam sempre brigando e disputando 

para saber quem era o mais rápido.

 A Lagartixa propôs um desafio para o Bem-Te-Vi, 

assim iriam tirar essa dúvida; ambos marcaram uma 

corrida para o dia seguinte. O Bem-Te-Vi ficou zombando 

da Lagartixa, pois ela nunca conseguiria ir ao outro lado 

do mato, por ser pequena e não saber voar.

 No dia seguinte, chegou à hora tão esperada, 

toda a bicharada estava lá, então a corrida começou. 

A Lagartixa saiu na frente, e o Bem-Te-Vi minutos depois; 

pois se achava o sabichão por saber voar.

 Em segundos o Bem-Te-Vi deixou sua concorrente 

para trás. Cansada e vendo que iria perder a corrida, a 

Lagartixa parou e cortou a própria cauda, com intenção 

de reduzir o seu peso. 

1. Professora Kiriri do Colégio Estadual Indígena Jose Zacarias.
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 O Bem-Te-Vi vendo o que a Lagartixa tinha 

acabado de fazer com a sua cauda, saiu voando olhando 

para trás sem prestar atenção em sua frente e acabou 

batendo em uma árvore, quebrando uma de suas asas. 

Sem poder voar, acabou ficando para trás, cansado e 

com dor. 

 Daí ele parou e pensou: “se a Lagartixa cortou 

a própria cauda e ficou mais rápida, eu também vou 

cortar essa asa quebrada e tirar as minhas pernas para 

ficar mais rápido”. 

 Correndo pela mata, indefeso e sem poder voar, o 

Bem-Te-Vi acabou sendo comido por uma cobra.
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