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M áquinas de supressão do tempo, mitos são respostas desen-
cantadas que os homens elaboram sobre si mesmos, para ex-
pressarem ansiedades, desejos, pulsões, perplexidades diante 
do mundo da vida. O importante, porém, não é saber como os 

homens pensam os mitos, mas como estes pensam, imaginam, decifram a na-
tureza e a cultura, invertendo sentidos, transfigurando relações, evidenciando 
a imbricação de todos seres vivos, animais, vegetais, homens. 

A arrogância dos homens de ciência não dá atenção a essas cosmovisões 
complexas, considerando-as irrelevantes, irreais, fantasmáticas. De modo geral, 
ciência e mito ainda são considerados antagônicos, não complementares, con-
tinentes separados por muralhas inexpugnáveis. Coube a Claude Lévi-Strauss 
desfazer essa fronteira em 1962, com a publicação de O pensamento selvagem. 

Influenciado pela fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, Lévi-Strauss 
ressaltou a inexistência de diferença de natureza e grau entre o pensamen-
to selvagem e o domesticado. Regido pela percepção imediata, o primeiro 
apoia-se na complexa trama do sensível; fundado na lógica formal, o segundo 
elege a dramática força de conceitos, teorias e a supremacia da razão como 
prioritárias. Mas ao invés de se oporem, ambos se complementam dialogica-
mente. Daí o entrelace de razão e mito, arte e ciência, rito e jogo. Esse ponto 
de vista irá repercutir nos quatro volumes da tetralogia Mitológicas e, de certa 
maneira, na totalidade da obra.

Angela Almeida aceita o desafio nos cinco blocos deste livro. Inicialmente 
embrenha-se na esfuziante trama mítica presente em O livro dos seres 
imaginários, de Jorge Luis Borges, intitulada O figurável da escrita; em 
Geografia dos mitos brasileiros, de Luís da Câmara Cascudo, nominada Saberes 
nômades; e nos três primeiros volumes de Mítológicas –  O cru e o cozido, 
Do mel às cinzas, A origem das maneiras à mesa –, de Claude Lévi-Strauss, 
rousseaunianamente intitulado Os bons selvagens. Ao todo, são quarenta e 
nove mitogramas, fragmentos das narrativas originais. Em Os bons selvagens, 
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os mitos selecionados incluem a numeração original dada pelo autor ao longo dos 
três volumes. Relê-los integralmente, ou simplesmente escutá-los pela voz do outro, 
pode servir de lenitivo para tempos líquidos insignificantes.   

Em seguida, o Fantasioso relê fotografias de Boris Kossoy em sua Viagem pelo 
fantástico e, ao final, dez desenhos da autora com seus misteriosos bordados, curio-
samente intitulado Enredar (desenhos), esgarçam significantes e produzem uma 
emoção estética sem precedentes, que serve de tessitura para os capítulos anteriores. 
São fios que aos poucos se reúnem, como a urdidura dos teares tradicionais. 

No caso específico dos mitos há algo surpreendente, e retorno a Lévi-Strauss 
para explicitar a argumentação. Mitos devem ser assumidos como musicalidades: 
são sonatas, fugas, ritornelos. Os quatro volumes de Mitológicas devem ser entendi-
dos como uma obra musical sinfônica, polifônica, tonalizada. Como na música, os 
mitos foram feitos para serem escutados e não simplesmente petrificados na frieza 
de uma razão gráfica irreversível. 

Nos quatro primeiros blocos, torna-se necessário um deslocamento do olhar 
para a imagem dos desenhos criados pela autora. A cada leitura de um mitograma, 
o sujeito renova o entendimento, deparando-se com jogos de linguagem que entre-
tece o relato propriamente dito, abrindo caminho para o sonho, o delírio, o desejo, 
o inquietante.

Nos dois blocos finais destes Mitos enredados, a palavra se exime de instruir e 
interferir diretamente  no leitor. É preciso concentração, opção por esse ou aquele 
desenho, por essa ou aquela foto. Sob a regência de Eros, adentramos no domínio da 
imaginação criadora. Prazeres estéticos, poéticos, místicos, lúdicos passam a correr 
solto, como se estivéssemos vivenciando estados alterados de consciência, modali-
dades de vigília que nos permitem sonhar com mundos outros nos quais a vida é 
bela, o desejo livre, o êxtase exaltado, o pensamento reencantado.

Edgard de Assis Carvalho

Julho 2019.
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N ão sei nem quando começou, nem o porquê. Um dia, me vi lendo e 
desenhando esses mitos aqui apresentados. Fui tentando talhá-los 
como um escultor à procura da forma. Inicialmente, tentei com-
preendê-los através das narrativas que cada um carrega. Entretan-

to, fui levada pela magia da forma, pela expressão plástica que despertam em 
mim. Assim, aventurei-me nesse processo atraída pelas afinidades imprevis-
tas. Até porque, a princípio, os mitos não têm uma narrativa única, um autor 
apenas. As narrativas vão se modificando a partir de onde eles – os mitos 
– pousam, e dos povos que os narram. Por isso, a forma que eles assumem 
torna-se híbrida, assim como o percurso de acompanhá-los é sempre incom-
pleto, bifurcado, sem a preocupação de um ponto de partida ou de chegada.
Não há uma adequação ao princípio cartesiano, uma vez que eles não estão 
sempre iguais, mesmo mantendo uma precisão.

Neste livro, essa viagem sobre/com os mitos está dividida em quatro 
partes. Nas três primeiras, apoiei-me nos autores Jorge Luis Borges, Claude 
Lévi-Strauss e Luís da Câmara Cascudo, e suas respectivas obras: O livro dos 
seres imaginários, O cru e o cozido: Mitológicas 1 e Geografia dos mitos brasilei-
ros. A quarta e última parte tem como ponto de partida o trabalho do fotó-
grafo Boris Kossoy. Não quero afirmar que ele tenha publicado sobre o tema, 
porém, algumas de suas fotografias levaram-me a pensar sobre suas repre-
sentações fantasiosas. Dessa forma, realizei um ensaio fotográfico sustentado 
nesse percurso imaginativo.

Acredito que não se passa por essas referências – Borges, Lévi-Strauss, 
Cascudo e Kossoy– de modo despretensioso. Foi quase obsessão temporária. 
Por isso, desconfio de que os mitos aqui escolhidos não vão, precisamente, se 
comunicar de maneira alegre ou frívola com o leitor.Não estarão disponíveis 
para uma fruição estética prazerosa. É possível que eles exijam de nós um con-
vívio desassossegado, marcado por uma inquietação que aquece e arrefece. 
Mesmo assim, talvez seja possível deambular com eles.
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o figurável 
da escrita

F oi quando li O livro dos seres imaginários, de Jorge 
Luis Borges, que nasceu o desejo de desenhar a partir 
de suas narrativas. Assim, fui escolhendo fragmentos 

de textos que me suscitavam formas, um desejo de desenhar. 
Nesse processo, os desenhos foram adquirindo, ao meu ver, 
a posição de tradutor da escrita imaginária de Borges, uma 
espécie de transliteração da obra. Não escolhi um tema.Fui 
levada ao que o próprio autor escreveu no prólogo: “[...] uma 
compilação de estranhos entes que engendrou, ao longo do 
tempo e do espaço, a fantasia dos homens”.

BORGES, Jorge Luis; GUERRERO, Margarita. O livro dos seres 
imaginários.Trad. Carmem Vera Cirne Lima.Ilust. Jussara Gru-
ber. Porto Alegre: Globo, 1981.
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A Bao A Qu
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 Abtu e Anet
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O elefante que predisse o nascimento de Buda
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 Haniel, Kafziel, Azriel e Aniel



16

Os sátiros
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 As fadas
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os djins
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o galo celestial
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um animal sonhado por kafka
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o pelicano
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a anfisbena
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o filho de leviatã
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Saberes 
nômades

E m 1940, o escritor Luís da Câmara Cascudo es-
creveu no prefácio de seu livro Geografia dos mitos 
brasileiros: “Depois dessa viagem, legitimamente 

maravilhosa, pergunto como vou colocar, simetricamente, 
a bicharia fantástica que campeei e reuni neste livro. De-
pois de tanto material lido e ouvido, em anos e anos de 
amorosa curiosidade, descubro a obrigação de filiar-me a 
uma escola, escolher um caminho, marchar em direção, 
sob as penas da lei folclórica”. Pois bem, já eu peço des-
culpa pelo atrevimento de não seguir as tais leis. Procurei, 
na obra de Cascudo, o seu discurso inventivo em que per-
forma mitos. A partir daí, selecionei alguns sem a preocu-
pação das classificações geográficas e de origem (de onde 
vinham aqueles mitos). Escolhi apenas os que me levaram 
ao prazer das formas plásticas (o que suscitou em mim a 
vontade de desenhar). Além do mais, transportei muitos 
sentidos da narrativa cascudiana para a primeira pessoa, 
só com a intenção e o desejo de trazer o mito apresentando 
a si mesmo, ou um discurso mais íntimo. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos Mitos Brasileiros. 
3. ed. São Paulo: Global, 2002.
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As cobras 
  da Lagoa  
    de Extremoz

E u e minha irmã fomos jogadas vivas no rio às 

ordens do Pajé da tribo como revolta contra a 

catequese de impor o batizado cristão a todas 

as crianças da aldeia. No fundo do rio, me 

tornei uma cobra enorme, cheia de raiva e agressividade. 

Gostava de espalhar pavor aos que se banhavam nas águas 

do rio. Minha irmã se acostumou com a maldição de ter 

sido transformada em cobra, e permaneceu sendo um ser 

mais iluminado, gostava de assobiar melancolicamente 

nos finais de tarde. Um dia, eu usei toda a minha força 

para esmagar a igreja, porém, não consegui e voltei 

ao fundo do rio até hoje. Estou velha e já sem força 

para apavorar os banhistas. De toda forma, a maldição 

continua eternamente.
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Jurupari

S ou Jurupari, filho do Sol, um deus popular 

na cultura indígena antiga. Nasci de 

uma mulher, sem contato masculino e 

com o espírito de um trovão. Porém, fui 

transformado em um espírito do mal pela catequese, sigo 

como um deus bárbaro e depravado, chamado por todos 

de demônio. Uma das minhas lendas é contada assim:

“[...] ele é filho de uma virgem Tenuiana que comeu a  

fruta do Pucã sem notar que o sumo escorria por suas 

partes mais secretas. Nascido, desapareceu, e sua mãe 

senti-o à noite sugar-lhe o peito, brincar derredor sem  

que lhe pudesse ver a figura. Quinze anos depois apareceu. 

Era alto, forte e bonito. Elegeram-no tuixaua. A falta de 

homens dera a maioria às mulheres e essas governavam a 

tribo. Jurupari arrebatou-lhes o poder, restituindo-o aos 

homens”. 
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Lobisomem

V enho de muito longe, nasci em vários 

lugares, com nomes diferentes, porém, 

com a mesma índole. Sou Licus, Licaon, 

Luko, lobo, Zeus-Licaeus, Deus-lobo, 

Versipélio (romanos), Licantropo (gregos), Volkodlak 

(eslavos), Werwolf (saxões), Lobisomem (Península 

Ibérica), Lubiszon, Lobohomem... 

Câmara Cascudo me descreve, mais ou menos,  

a partir de Gustavo Barroso: “[...] todos os homens 

muito pálidos que os nordestinos chamam de “amarelos”, 

transformam-se em lobisomem nas noites de quinta  

para sexta-feira. As orelhas crescem e se agitam como  

asas de morcegos”. 

De toda forma, em geral, sou permanentemente fatigado, 

ando devagar, minha máscara é de um homem amarelado 

e sem vida. Porém, meus olhos são vivos e brilham ao 

vermelho sangue da minha presa, quando consigo agarrar.

Estou no mundo a milhões de anos e em toda parte.
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Mula 
           sem cabeca

S ou uma parte mulher, outra burrinha 

(pequeno jumento). Deram-me esse nome 

de mula sem cabeça, só porque um dia 

namorei um padre. Câmara Cascudo um 

dia narrou uma história sobre mim assim: “Luís Velho, 

morador em Cruzeiro, Canguaretama, Rio Grande do 

Norte, encontrou uma burrinha e empenhou-se numa 

luta furiosa. Terminou ferindo-a com um chuço. 

Reapareceu a figura humana e Luís Velho reconheceu 

uma menina rica, de família poderosa (Luís Velho deu 

o nome da menina e da família; não registro porque são 

ambas conhecidas no município). Deixou-a em casa, 

enrolada com a roupa que lhe emprestou e recebeu uma 

boa quantia em dinheiro para não contar o caso. Veio, 

entretanto, para o vizinho município de Goianinha a 

fim de livrar-se das emboscadas com que a ex-burrinha 

pretendia livrar-se da fama de sua ‘moléstia’”.
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Anhangá

D izem por aí que a palavra Anhangá quer 

dizer sombra, espírito. Nem me sinto assim, 

gosto quando vejo meu reflexo no espelho: 

a figura como as tradições me representa, 

um veado branco, com olhos de fogo, chifres cobertos de 

pelos e uma cruz na testa. Carrego para aqueleque me vê, 

ouve ou pressente, um certo prenúncio de desgraça, e os 

lugares que se conhecem como frequentados por mim são 

mal-assombrados.

Essas coisas que falam podem ou não ser verdade.  

Ao mesmo tempo sou protetor da caça, castigador dos 

caçadores irresponsáveis, sou o bem e o mal. 

Câmara Cascudo narra uma história lá da terra dele: 

“Um caçador profissional, muito conhecido nos sertões 

do Rio Grande do Norte e da Paraíba, percorridos 

ininterruptamente, chamado Mandaí, atirava 

maravilhosamente, mas não caçava em noite de sexta-

feira, especialmente havendo luar. Explicava que aquele 

era o dia da caça e não do caçador. Durante aquela noite 

o caçador se apavoraria, fatalmente. Aparecia um veado 

branco com os olhos de fogo e que mastigava o cano da 

espingarda como se fosse cana-de-açúcar [...]No Morro 

Branco, nos arredores de Natal, há uma lenda em que um 

marinheiro (estrangeiro) morreu de pavor, perseguido 

por três veados que ele não conseguiu matar”.



36



37

Curupira

H á séculos sabemos que o Curupira é um 

pequeno tapuio, muito ágil, de cabelos 

ruivos (noutra versão careca), de pés 

voltados para trás e sem os orifícios 

necessários para as secreções indispensáveis à vida. Isso 

é o que dizem de mim, porém, também sou protetor 

das florestas, todos aqueles que estragam inutilmente as 

árvores é punido por mim, e pode passar o resto da vida 

penando pelos bosques, sem encontrar o caminho de casa.

Meus nomes sofrem modificações pelo mundo afora: 

Coropio, Currupira, Caapora, Caipora, entre outros.

Gosto de ganhar presentes de fumo, mingau sem açúcar 

e sem sal. Tem gente até que acredita que sou a alma do 

caboclo brabo, índio que morreu pagão (coisa antiga 

quando os padres queriam catequisar os índios). Esqueci 

de avisar, detesto comida temperada com pimenta.



38



39

Boitatá

S ou a Boitatá, uma imensa cobra de fogo que 

vive nos rios e sai para perseguir a quem 

pratica queimadas nas florestas. No Nordeste, 

sou conhecida também como “Alma dos 

Compadres e Comadres”, quer dizer, almas penadas que 

passam queimando tudo. Eu vivia muito bem adormecida 

num enorme tronco de uma árvore, um dia acordei faminta 

e sai comendo os olhos de outros animais. Por isso, meus 

olhos hoje são cheios de luz. Dou um conselho: se alguém me 

encontrar, fique imóvel, de olhos fechados, até o clarão passar.
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sereias

E m geral, sou bela e dizem que sou patrimônio 

comum dos povos navegadores. Vocês me 

acham em toda a literatura do mundo. Por esse 

motivo, tenho vários nomes: Sereia (Portugal e 

Brasil); Sirena (Espanha); Herrych (Sudão) Zar (abissínios); 

Rusalka (moscovitas); Misfirkr (Irlanda); Loreley 

(Alemanha), entre outros, listados por Câmara Cascudo.

Na Grécia, já fui um pássaro, porém em todos os outros 

lugares, sou metade peixe, metade mulher e nasci nas águas 

do mar. Meu corpo peixe-mulher apareceu no fabulário 

ibérico do século XV, uma confusão entre Oceânides e 

Sereias. Em Portugal somos as Mouras Encantadas, até 

chegamos a ter corpo de serpentes, cabelos longos e beleza 

estonteante. Meu canto é inconfundível, sou capaz de levar 

os homens à loucura. Aqueles que resistem ao meu canto, 

me dão o prazer de quebrar meu encanto.
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Mãe Dágua

O s índios antigos diziam que tudo neste 

mundo tinha uma Mãe. Por exemplo, o 

Sol era a Mãe dos viventes na terra. Eles 

não pensavam em reproduções sexuadas. 

A Mãe bastava. Na tribo me chamavam de Ipupiara, agora 

corre a lenda e me confundem com a Cobra Grande, que 

casou a filha e, para que ela pudesse dormir, enviou a 

Noite dentro dum caroço de tucumã. Ela vencia todos os 

animais. Sendo filha de um demônio, voou para o céu e se 

transformou em estrela.

Outra lenda conta que fui pega por um humano quando 

eu furtava favas e, para ceder ao desejo dele, me tornei sua 

mulher com a condição dele nunca renegar os seres que 

vivem debaixo do rio. Não durou muito, o homem voltou 

a ser o que fora antes.
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Iemanjá

Q uando sou identificada pela cultura 

negra, tenho vários nomes: Iemanjá, 

Jemanje, Iomanja, Iomanja-oxum. Na 

língua portuguesa sou Inaé, Mucunã, 

Dandalunda, Janaína, Marabô, Princesa de Aiocá, 

Iemanjá. Sou o resultado da miscigenação de elementos 

europeus, ameríndios e africanos. Tenho até uma entrada 

na igreja católica, lá eu sou Nossa Senhora de Candeias, 

Nossa Senhora dos Navegantes, entre outras.

O que gosto mesmo é de ser conhecida como a deusa 

lunar, posso reger os ciclos da natureza que estão ligados à 

água e que caracterizam mudança, na qual toda mulher é 

submetida em virtude dos ciclos da lua.

Sou mãe de todos os orixás, a deusa da compaixão, do 

perdão e do amor incondicional. Além do que, ainda 

creditam a mim uma disputa por três maridos, Xangô, 

Saponam e Ogum.
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Cabra  
        Cabriola

S ou da linhagem dos monstros, 

tenho cabeça que lembra o bicho 

cabra, dentes afiados, solto fogo 

pelos olhos, e sou o próprio terror 

para as criancinhas. Tem uma lenda sobre 

mim que lembra o Lobo Mauda Chapeuzinho 

Vermelho, só que na minha versão, eu engano a 

mãe de três criancinhase, muito rápido, tenho a 

chance de comê-las inteirinhas.
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a bruxa

T enho o dom de me tornar bem 

velha, sair voando no cabo de uma 

vassoura nas noites de sextas-feiras, 

apavorando o sono infantil. Meu 

perfil é sempre de uma criatura velha, feia, alta, 

magra, queixo fino, nariz pontudo, olhos pequenos 

e sorriso matreiro. Sempre apareço pelo número 

sete, que é suspeito desde os magos caldeus.



50



51

Alma  
           de Gato

S ou uma espécie sem corpo 

materializado. Não tenho forma, 

não incorporo, não tenho cor, 

nem sou conhecido por maltratar 

crianças. Apenas as amedronto. Minha força é 

pela lembrança, posso ser som, pressão, rumor, 

movimento, clarão. Sou presente ou não. Sou como 

o medo, complexo e difícil de definir em geral.

No Paraguai sou confundido com uma planta que, 

se a pessoa põe na boca, se torna invisível.

Talvez eu seja o medo inconsciente e secular.
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Labatut

U ma parte de minha história se 

localiza nas redondezas da Chapada 

do Apodi (RN), pertinho do Ceará.

Porém, moro mesmo é no fim do 

mundo, e à noite costumo percorrer as cidades 

para saciar a minha fome, que nunca passa. Em 

algumas épocas, minha pele fica áspera como a 

de um porco-espinho, meus dentes saem da boca 

naturalmente, e só tenho um olho na testa. Gosto 

de comer menininhos.
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Papa figo

S ou aparentado do Lobisomem. 

Muitas vezes, venho com pele negra, 

vestindo farrapos, e tenho sempre 

a intenção de arrancar fígados de 

criancinhas para vender aos leprosos que têm 

dinheiro. Noutros lugares, tomo a forma esquálida 

e a barba por fazer.  Costumo atrair as crianças com 

brinquedos ou pego as babás distraídas. 
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Bicho Homem

S ou vaidoso, bem melhor do que os 

outros monstros, tenho carteira de 

“primitivo”, grande, atlético, feroz 

devorador de viajantes, lenhadores 

e descuidados. Sou invisível para os que me 

procuram, deixo rastros enormes de um gigante. 

Tudo que é descomunal, estranho e exótico me 

pertence. Com minha força sou capaz de arrastar 

rios, esmagar montanhas e transportar florestas.
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Anta  
         Esfolada

F ui lá, muito tempo atrás, nome de 

cidade. Porém, a cidade tomou o 

nome de Nova Cruz. Contam que um 

caçador da cidade,um dia, me pegou 

distraída, me espancou a pauladas e achando pouco 

me esfolou, arrancou meu couro inteiro. Consegui 

escapar, deixando o meu couro com o caçador, 

porém, minha alma ele não levou. Assim, até hoje 

posso assombrar os cabocos que perambulam à 

noite para as bandas das matas, ao redor da cidade. 

Teve até um padre que benzeu toda a cidade para 

que eu não pudesse entrar.
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A Pisadeira

S ou por natureza um espírito 

perverso. Classicamente conhecida 

por Onirodynia, sou metade homem 

e metade mulher. Contam horrores 

de mim, porém, o mais comum é que tenho o 

hábito de esmagar o estômago de um humano até 

ele chegar à morte, sem fôlego. Sou identificada 

também como pesadelo. De toda forma, tenho 

origem no grupo dos demônios, dos monstros, nas 

tradições de encanto, transformações, bestiário 

fantástico e muito mais.
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Boto

S ou um mamífero. Sou encantado. 

Transformo-me em um belo rapaz. 

Veja o que dizem de mim: “O Boto 

é um encantado de metamorfose 

por excelência, expansão de uma espécie de êxtase 

dionisíaco, que deixa as mulheres fora de si mesmas, 

fazendo-as esqueceremde todas as normas, para 

seguir somente o impulso ardoroso desse ser de puro 

gozo, de amor sem ontem nem amanhã. Esse ato 

puro de prazer que, em si mesmo se encerra, que é 

forma e conteúdo em si mesmo e que se estrutura 

esteticamente como mito ”. A lenda do Boto faz 

referência à consumação da cópula entre humanos e 

animais. Assim, metaforicamente, a mulher entrega-se 

amorosamente ao Boto, seduzida pela representação 

da figura humana dele.
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Onca boi

D izem que a Onça-boi existe de fato. É 

o animal mais temido pelos caçadores 

da região do Amazonas e Acre. Tem a 

peculiaridade de possuir patas como o 

boi; patas redondas, cascos fortes que deixam rastros 

inconfundíveis. A onça-boi anda sempre casalada, e 

nisto reside o perigo. O caçador se tentou escapulir 

subindo num galho de uma árvore, nunca vai escapar. 

Pois a onça, mesmo que saia para caçar, deixa a 

companheira de plantão. O caçador não tem saída, 

termina sendo devorado.
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Onca maneta

T enho só três patas e deixo um rastro 

esquisito nas terras brasileiras. Falam de 

mim assim: “De espantosa ferocidade, 

força incrível e mais ágil, mais afoita, 

continuamente esfomeada, ataca rebanhos e currais. 

A onça-maneta se mantém onça, e suas aventuras são 

deformadas pelo medo e pela fama”.
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Gorjala

S ou um gigante que me adaptei à 

Terra. Meu nome vem exatamente 

do gorjal, o bacinete de ferro que 

defendia o pescoço dos guerreiros 

medievais. Falam que eu costumo agarrar as 

minhas vítimas, sustentando-as debaixo do 

braço, e devorando-as a dentadas.
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Alamoa

S ou moradora mais permanente 

da Ilha de Fernando Noronha. 

Estou desde muito tempo. Posso 

assumir qualquer forma. Muitos 

moradores sentem meu vulto, me veem como 

uma linda mulher, sempre nua, loura, que dança 

na praia, iluminada pelos relâmpagos. Faço parte 

da família das Iaras sedutoras.
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pai 
          do mato

S ou meio bronco. Dizem que sou 

um bicho enorme, mais alto do que 

qualquer árvore do mato, cabelos 

longos e sujos, minhas unhas medem 

quase dez metros, além das orelhas de cavalo. Dito 

isso, não sou nada bonito. Quem passa na mata 

pode ouvir a minha risada, dependendo do dia. 

Pelo meu tamanho, não tenho dificuldade de comer 

alguém inteirinho, de uma só vez. Faca e bala não 

me atingem, apenas a roda que tenho pendurada no 

umbigo, se baterem nela desapareço. Vez por outra, 

me meto nas danças dos Reisados, como homem feio 

de cabelos longos.
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Vaqueiro  
        Misterioso

T enho fama espalhada por muitos 

estados brasileiros. Entretanto minha 

história não muda muito. Chego até 

cansar de repetir o mesmo ato. Tenho 

o ofício de buscar defuntos que fizeram trato com 

o diabo. Preciso levar o corpo todo, por isso, devo 

ir ao velório e esperar uma hora para que eu possa 

carregar o defunto, sem que ninguém perceba. As 

viúvas costumam desmaiar quando não encontram 

mais os corpos de seus maridos.

Já para as bandas de Minas Gerais não tenho essa 

tarefa, já sou mais velho, franzino, falo pouco, tenho 

uma égua magra que me leva morro acima,morro 

abaixo. Me chamam até de Borges, uma figura 

simpática, que vive por todas as partes.
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Bons Selvagens

C laude Lévi-Strauss foi o autor entre Jorge Luis 
Borges e Câmara Cascudo que mais tive receio de 
abordar, pela instigante, extensa e complexa obra 

sobre os mitos. Entendi, a partir dele, que o mito emerge do 
mundo dos sentidos, que não é possível ler um mito como 
lemos um artigo, uma escrita. Para entender o mito, temos 
que apreendê-lo como uma totalidade. Além disso, ele 
também argumenta, por outro ângulo, que o gênero mítico 
tem relação com o gênero romanesco, por exemplo: quan-
do na obra de um autor, aparece o mesmo herói, os mes-
mos protagonistas, nos mitos, eles reaparecem em regiões 
diferentes, com detalhes diferentes, porém, a armação (es-
trutura) permanece intacta. Essa é a mesma relação que ele 
também constrói entre o mito e a música. De toda forma, 
essas leituras me permitiram pensar na relação entre mi-
tos e desenhos, talvez a partir de um lugar de expressão 
plástica, na tentativa de captar fragmentos dessa “armação 
intacta” ou até mesmo apenas pelo mundo dos sentidos.

LÉVI-STRAUSS, Claude. A origem dos modos à mesa. Mi-
tológicas 3.São Paulo: Cosac Naify, 2006.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Do mel às cinzas. Mitológicas 2. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005.

LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido. Mitológicas 1. São 
Paulo: Cosac Naify. 2004.



78



79

Tenetehara:  
     A vida breve

o primeiro homem, criado pelo 

demiurgo, vivia na inocência, 

embora seu pênis estivesse 

continuamente em ereção e ele 

tentasse amolecê-lo, molhando-o com a sopa de 

mandioca. Instruída por um espírito aquático 

(subsequentemente castrado e morto pelo marido 

dela), a primeira mulher ensinou-o a amolecer o 

pênis praticando o coito. Quando demiurgo viu o 

pênis flácido, ficou furioso e disse: ‘De agora em 

diante, você terá um pênis mole, fará filhos e depois 

morrerá; seu filho crescerá, fará também filho que, 

por sua vez, morrerá. 
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Xerente: 
       origem das                    

mulheres

A ntigamente não existiam mulheres, 

apenas homens. Um deles ficou 

grávido e, como não podia parir, 

morreu. Um dia, alguns homens viram 

refletido na água de um riacho, a imagem de uma 

mulher escondida no alto de uma árvore. Durante dois 

dias, eles tentaram pegar o reflexo e nada. Finalmente, 

um homem levantou os olhos e viu a mulher, fizeram-

na descer, mas, como todos os homens a queriam, eles 

a cortaram em pedaços e os repartiram. Cada um deles 

embrulhou seu pedaço numa folha e colocou o pacote 

numa fenda da parede de sua cabana. Depois foram 

caçar. Na volta, foram precedidos por um batedor, 

que constatou e avisou os outros que todos os pedaços 

haviam se transformados em mulheres inteiras. 

M29
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Taulipang: 
            As duas esposas 

   da Lua

A Lua, conhecida pelo nome de 

Kapei, é um homem. Ele teve 

duas esposas, ambas chamadas 

de Kaiuanóg. Uma morava ao 

leste e, a outra, ao oeste. Ele vivia alternadamente 

com cada uma delas. Uma o alimentava bem, e 

quando ele estava com ela engordava. A outra 

o tratava mal, e ele emagrecia. Assim, ele viveu 

entre elas. As mulheres se odeiam, por isso 

vivem longe uma da outra.

M361
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Taulipang: 
            As duas filhas 

   da Lua

A Lua era homem e vivia na terra 

com as duas filhas adultas. 

Aconteceu que a Lua roubou 

a alma de uma criança bonita 

que ele admirava, levou para casa e prendeu-a 

numa panela. Mandaram um xamã à procura da 

criança. A Lua resolveu se esconder debaixo de 

outra panela, e falou para as filhas não revelarem 

o seu esconderijo. Porém, o xamã quebrou todas 

as panelas, descobrindo assim, a criança e a Lua. 

Assim, a Lua resolveu ir embora para o céu com 

as filhas e deu às suas filhas a tarefa de iluminar 

o caminho das almas, isto é, a Via Láctea. 

M360
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Kadiwéu:  
     A cor dos  

         pássaros

T rês crianças costumavam brincar na rua 

todas as noites até tarde. Seus pais não se 

preocupavam com isso. Certa noite, elas 

estavam brincando, quando desceu do céu 

um pote de barro. Um pote todo decorado e cheio de 

flores. As crianças viram o pote e foram tentar pegar 

as flores. Porém, elas esticavam os braços e as flores 

mudavam de lugar, nunca eram alcançadas.  

Insistentes, as crianças resolveram entrar no pote, 

quando entraram, o pote começa a levitar. A mãe 

percebe e corre para salvar as crianças, porém, só 

consegue puxar a perna de uma delas que, no puxão, 

quebra. Do ferimento jorra sangue e os pássaros vêm se 

banhar (até então eles eram todos e totalmente brancos), 

quanto mais eles eram respingados pelo sangue, mais 

suas penas se tornavam coloridas. Assim, todos os 

pássaros da terra tiveram suas plumagens coloridas.
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Bororo:  
     Origem dos  

               porcos do mato

T odos os dias, os homens iam pescar e 

voltavam de mãos vazias. Chegavam à 

aldeia, tristes, não só porque voltavam sem 

peixes, mas porque as mulheres faziam 

cara feia e os recebiam de modo grosseiro. As mulheres 

decidiram resolver aquela situação: comunicaram 

aos homens que agora eram elas é quem iam pescar. 

Desenvolveram um plano, e chamaram as ariranhas 

e as ordenaram a pegar os peixes. Assim, passaram a 

chegar à aldeia com peixes. Os homens começaram a 

desconfiar e contrataram um pássaro para saber o que 

estava acontecendo no rio. O pássaro foi e trouxe as 

notícias sobre as ariranhas. Os homens resolveram se 

vingar. Foram ao rio e mataram as ariranhas. Apenas 

uma ariranha escapou. As mulheres, com mais raiva, 

ofereceram aos homens uma bebida feita de pequi e 

não tiraram os espinhos. Os homens à medida que 

iam bebendo, iam ficando sufocados com os espinhos 

atravessados na garganta e passaram a grunhir e se 

transformaram em porcos-do-mato.
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     Karajá:  
          origem das  
        plantas cultivadas

É narrado que os antigos Karajá (tribo de índios 

da Amazônia) não sabiam limpar o mato. Eles 

se alimentavam de frutos silvestres, peixes e 

carne de caça. Certa noite, duas irmãs estavam 

na aldeia observando a estrela vespertina, quando a irmã 

mais velha disse para o pai que gostaria de ter aquela estrela 

para poder brincar na Terra. No dia seguinte, a estrela 

desceu à Terra e foi à casa das irmãs para pedir a irmã 

mais velha em casamento. A estrela tinha a aparência de 

um velho bem curvado, enrugado, de cabelos brancos. A 

moça não quis casar com o velho. Como ele chorava muito, 

a irmã mais nova ficou com pena e casou com ele. No dia 

seguinte, o velho foi ao rio da aldeia. A índia o seguiu e viu a 

transformação do velho em um homem jovem e bonito.  Ele 

andava sobre as águas, enquanto a água corria abaixo de seus 

pés, iam surgindo espigas de milho, brotos de mandioca e 

grãos de muitas plantas, que ele espalhou na aldeia. A índia 

voltou para a aldeia e contou o que viu.  A irmã mais velha 

sabendo, reivindicou-o como marido. Porém, ele foi fiel à 

mulher e a irmã mais velha foi transformada em um pássaro 

noturno de canto muito triste.
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Terena:  
       origem da  

           linguagem

D epois de tirar os homens das 

entranhas da terra, o demiurgo 

Orekajuvakai quis fazê-los falar. 

Mandou que eles se colocassem em 

fila, um atrás do outro, e convocou o pequeno 

lobo para fazê-los rir. O lobo fez todo tipo de 

macaquices e os homens continuaram em silêncio. 

Assim, o Orekajuvakai chamou um pequeno 

sapo vermelho, que caminhou aos saltos para 

cima e para baixo, e nada deu certo, os homens 

continuavam em silêncio. Porém, de repente, 

quando o sapo passa pela terceira vez pela fila 

dos homens, eles começaram a falar e rir às 

gargalhadas como até hoje.
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Toba pilaga:  
            a esposa da cobra

h avia uma jovem na aldeia cujo  

sangue menstrual não parava de 

correr. As pessoas então perguntaram 

a ela: Sua menstruação não acaba 

nunca? Ela respondeu: Só quando meu marido está 

aqui. Mas ninguém sabia quem era o marido dela. 

Finalmente,descobriram que ela ficava o tempo 

todo sentada em casa, bem em cima de um buraco 

ocupado pelo marido, o píton. Prepararam uma 

armadilha para ele e ele morreu. A jovem logo 

depois deu à luz a seis pequenas cobras, e todas 

morreram. A jovem se transformou em iguana.
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Shipaya:  
origem  

    do fogo

p ara tirar o fogo de uma ave de rapina 

que o possuía, o diabo Kumaphari 

fingiu morrer e apodrecer. Os urubus 

comeram seu cadáver, mas a águia 

havia colocado o fogo num local seguro. Assim, 

o diabo finge morrer sob a forma de cabrito; o 

pássaro não se deixa enganar. Foi quando ele 

pensou em se transformar em duas árvores, onde 

exatamente a águia tinha resolvido esconder o fogo. 

O diabo assim, pega o fogo. A águia resolve ensinar 

ao diabo a arte de produzir fogo por fricção.

M67
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Botocudo:  
   origem dos 

  animais

o utrora, os animais eram como os 

humanos e todos eram amigos. 

Eles tinham o suficiente para 

comer. Foi a irara que teve a ideia 

de jogá-los uns contra os outros. Ela ensinou a 

cobra a morder e matar suas vítimas, e disse ao 

mosquito para sugar o sangue. A partir daquele 

momento, todos se transformaram em bichos, 

inclusive a irara, para que ninguém pudesse 

reconhecê-la. Sem conseguir pôr as coisas em 

ordem, o xamã que fornecia comida aos animais 

transformou-se em pica-pau e seu machado de 

pedra transformou-se em seu bico.
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Mataco:  
       origem das  

                 manchas da Lua

d izem que o Sol um dia resolveu caçar 

patos. Transformou-se em um pato e, 

armado com uma rede, mergulhava 

na lagoa e submergia o pato escolhido. 

Cada vez que capturava um, matava-o sem que os 

outros patos percebessem. Quando terminou sua 

caça aos patos, distribuiu patos para todos da aldeia 

e, para a Lua, entregou um pato velho. A Lua não 

gostou e resolveu caçar patos usando a mesma técnica 

do Sol. Porém, os patos andavam desconfiados com 

o desaparecimento dos outros patos e resolveram 

desmascarar o assassino. Como eles sabiam que as fezes 

dos patos não fediam e a Lua era conhecida pelo odor 

horroroso de suas fezes, eles obrigaram aquele pato a 

defecar, e logo perceberam a farsa da Lua. Atacaram 

em bandos. Arranharam e esfolaram o corpo da Lua. 

Assim, as manchas da Lua hoje são cicatrizes azuis que 

as garras dos patos deixaram em sua barriga.
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   Tamanac:  
     as moCas 
    obrigadas 
       a se casarem

a malivaca, antepassado dos Tamanac, 

chegou no momento da grande 

inundação que tinha afogado todos 

os humanos, exceto um homem e 

uma mulher que tinham ido refugiar-se no alto de 

uma montanha. O demiurgo, viajando em seu barco, 

gravou as figuras da lua e do sol na Pedra Pintada do 

Encaramada. Ele tinha um irmão chamado Vochi. 

Juntos, eles modelaram a superfície da Terra. Porém, 

apesar de seus esforços, não conseguiram fazer com 

que o Orinoco corresse nos dois sentidos. Amalivaca 

teve filhas, que adoravam viajar. Por isso, ele quebrou-

lhes as pernas, para força-las a ficarem sedentárias e 

povoarem a terra dos Tamanac.

M415



104



105

Bororo:  
  o fogo  
    destruidor

a ntigamente o Sol e a Lua moravam na 

Terra. Um dia, eles ficaram com sede 

e foram visitar os pássaros aquáticos, 

que guardavam a água em grandes e 

pesados potes. Desobedecendo aos pássaros, o Sol quis 

levantar um pote até à boca. Mais o pote escorregou de 

suas mãos, caiu no chão e quebrou, derramando toda a 

água. Os pássaros ficaram bravos com o Sol. O Sol e a 

Lua fugiram. Entretanto, os pássaros os alcançaram em 

sua cabana. Agora o Sol ficou quente para sempre. Os 

pássaros abanaram bem forte com suas asas o Sol e a 

Lua para o céu, e eles estão lá até hoje.
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fantasioso

A qui o aleatório prevalece. Nada foi pensado 
em determinada ordem cronológica. As bi-
furcações ganharam a frente e foi exatamente 

isso que me fez desviar do caminho do “desenho” e 
aportar na linguagem da fotografia, nesse capítulo do 
livro. Esse ensaio também não ganhou uma narrativa.
Cada foto carrega uma espécie de individualidade. A 
inspiração para elas veio da série Viagem pelo Fantásti-
co(1970) do grande fotógrafo Boris Kossoy. Assim, 
como um rastejador nordestino, fui tentando farejar 
pegadas do misterioso ou do estranho no urbano de 
hoje para continuar falando de mitos.
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enredar (desenhos) 

A partir do sentido de enredar (tornar-se ema-
ranhado), selecionei alguns dos meus de-
senhos do início do livro em função de uma 

potência de vinculação e retorno. Assim, contemplo as 
narrativas mitológicas que comumente estão em trans-
formação, porém mantendo um núcleo forte e central. 
A figuração do desenho foi mantida e o seu conteú-
do esgarçado, no caso específico, pelo uso do borda-
do. Não uso a técnica propriamente do bordado, mas 
quase um gestual livre com linhas. Com isso, tenho a 
intenção de alcançar uma outra poética e conferir às 
imagens o sentido de que elas jamais estarão fechadas 
em si mesmas.
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