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INTRODUÇÃO 

Este é o primeiro livro feito por nós, professores 
Maxakali, para ser usado em nossas escolas. Este 
livro é para ensinarmos as crianças que já estudam, 
isto é, para nós ensinarmos a escrever e a ler. No 
início, nós colocamos as histórias de brincadeiras 
para o livro começar mais alegre, mas no livro tam-
bém tem histórias dos antigos, histórias de bichos, 
histórias das plantas. 

 

 



APRESENTAÇÃO 

Os Maxakali do vale do Mucuri, nordeste mineiro, mantêm 
ainda de forma vigorosa toda a riqueza de sua cultura. Povo 
monolíngüe de tradição oral, apenas recentemente iniciaram o 
processo da escrita de forma mais sistemática. "O Livro que Conta 
Histórias de Antigamente" é a primeira publicação de autoria dos 
Maxakali. 

Este livro faz parte do "Projeto de Edição de Livros e 
Cartilhas" do Programa de Implantação de Escolas Indígenas de MG, 
iniciado em 1995. Os textos e ilustrações foram produzidos pelos 
Maxakali durante o Curso de Formação de Professores Indígenas 
para compor o material didático-pedagógico a ser utilizado nas 
escolas das suas aldeias. 

Trata-se de uma coletânea de histórias das várias dimensões 
do seu saber tradicional e reflexões sobre o seu próprio processo 
histórico. Conscientes da importância de transmitir para suas cri-
anças este valioso patrimônio, os Maxakali adotaram o registro 
escrito como mais uma forma de perpetuar sua cultura. 

Vários foram os processos utilizados para a construção das 
versões em Português contidas neste livro, considerando o grau de 
biligüismo e a aptidão de cada autor para a arte da tradução. Alguns 
textos são transcrições de uma livre versão para o Português dos 
originais em Maxakali, feitas pelos próprios autores. Outros são 
traduções muito próximas do texto original elaboradas junto aos 
Maxakali. A intenção foi a de preservar ao máximo a estrutura do 
discurso própria da oralidade e a poética Maxakali, presentes em 
todos os textos. 

Dedicado às crianças Maxakali, este livro possibilita, também 
para as crianças não-índias, um novo olhar sobre a diversidade dos 
povos do nosso país. Sua leitura proporciona um encontro com os 
valores simbólicos, os conhecimentos práticos e a poética desta cul-
tura, através das palavras dos próprios Maxakali. 

Myriam Marfins Alvares 
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ESTAS CRIANÇAS 

Estas são as crianças da escola. Elas estão brincando. 
Elas estão pulando e batendo palmas por cima da cabeça e 
no quadril. Elas abrem as pernas e depois juntam e contam: 
um, dois, um, dois. É isso que as crianças fazem. É isso que 
elas querem aprender. Se a criança ficar só andando por aí 
ela não aprende isso. 

Só as crianças da escola brincam assim: pegam na cin-
tura, abrem as pernas e batem palmas por cima da cabeça. 

Estas crianças já sabem e está bom. 

Tradução de Joviel Maxakali. 
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A ONÇA E O COELHO 

Todos os bichos do mato iam fazer uma festa e convi-
daram o coelho. O coelho disse: 

— Eu venho montado na onça para vocês verem. 
No dia da festa a onça passou pela casa do coelho e 

chamou: 
— Amigo coelho, vamos para a festa. 
O coelho fingiu que estava doente e falou: 
— Eu estou doente. Você deixa eu ir montado em 

você? 
A onça disse: 
— Então venha e monte. 
O coelho montou na onça e caiu do outro lado. E 

disse: 
— Ai, eu não agüento. Não estou bom. Deixa eu colo 

car a sela em você para eu poder segurar. 
E a onça disse: 
— Então coloque. 
E o coelho colocou a sela na onça e montou. Caiu do 

outro lado. E disse: 
— Não estou bom. Deixa eu colocar uma brida em 

você para eu poder segurar. 
A onça disse: 
— Então coloque. 
E o coelho colocou a brida na onça e montou. Tornou 

a cair do outro lado. E disse: 
— Não estou bom. Deixa eu colocar uma espora no 

pé para eu poder segurar. 

 



Então o coelho colocou a espora no pé e montou. 
Montou de um lado e caiu do outro. E disse: 

— Não estou bom. Deixa eu pegar um chicote para eu 
segurar. 

A onça disse: 
— Então pegue. 
O coelho pegou o chicote e montou. E foi gemendo. 

Disse: 
— Vamos embora. 
E a onça foi levando o coelho até chegar na casa da 

festa. 
Todos os bichos disseram: 
— Olha, o coelho veio montado na onça! 
E o coelho disse: 
— Vocês estão vendo? Eu falei que vinha montado na 

onça. 
Desamontou e amarrou a onça no pau e dançou até 

de manhã. 
De manhã, o coelho tornou a montar na onça e voltou 

para casa. Quando chegou perto da casa, o coelho se depen-
durou num pau e a onça seguiu sozinha com a sela. 

Chegando na casa do coelho, a onça disse: 
— Coelho, desamonta. 
E nada do coelho desamontar. 
A onça olhou para um lado e, vendo um macaco, 

disse: 
— Amigo macaco, venha me soltar. 
O macaco soltou a onça e a onça está com raiva do 

coelho até hoje. 

Versão oral em Português: Zezinho Maxakali 
Transcrição: Charles Bicalho 
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AS CRIANÇAS CEGAS 

Os nossos antepassados Maxakali foram caçar. Todos 
os homens. E deixaram as crianças com as mães. Mas o 
tempo passou... As mães acreditavam que os maridos já 
deviam ter morrido, não iam voltar mais. E resolveram fazer 
uma troca. Falaram assim: 

— Vamos trocar nossos filhos. Assim agente não fica 
sem marido. 

E trocaram. 
Mas tinha uma criancinha que não sabia direito como 

é que fazia. 
E com o tempo que passou... os homens voltaram. 
Quando chegaram, tinha umas mulheres grávidas e 

outras já haviam ganhado menino. 
— Que negócio é esse? Nós não estávamos aqui! 
— Assustaram-se os maridos. 
Um deles chegou em casa, com a caça... A esposa 

preparou tudo... Fizeram tudo como a gente faz até hoje. 
Comeram. E o menino estava chorando... chorando muito. 

E os pais falaram: 
— O que é que você quer? Meu filho, fala pra mim, 

o que é que você quer? 
O menino colocou o dedo no meio das pernas da 

mãe dele e falou: 
— Eu quero isso aqui. 
O marido então já sentiu uma coisa diferente. Ele não 

comeu. Foi na casa de religião, reuniu todo mundo e falou: 
— Olha, as coisas pra nós estão todas ao contrário. 
Aí um outro falou: 
— Está tudo ao contrário mesmo, porque eu não esta 

va aqui e minha esposa está grávida. 
E um outro falou assim: 
— Eu não estava aqui e minha esposa já ganhou 

menino. 
— Vamos arrancar os olhos das crianças. Disse outro. 

Mas primeiro vamos olhar o pintinho deles. 
E foi olhando, cada um: 
— Este aqui fez. — Ia separando. 
— Este aqui fez. — Ia separando. 

 



 
Foi indo até que um olhou assim: 
— Este aqui não fez não. 
E esse que não fez nada é que vai procurar um jeito 

para os irmãos dele. 
E foram arrancar os olhos deles dentro da casa de 

religião. Mas dentro da casa de religião não pode gritar, não 
pode chorar. Tem que ficar quietinho. 

E desse que não fez nada só arrancaram um olho. 
Depois esse de um olho só falou para os outros meni-

nos: 
— Vamos pegar nas mãos uns dos outros e vamos 

comigo. 
E todos pegaram nas mãos uns dos outros. 
Chegando na cachoeira do rio, eles cortaram uma 

árvore bem grande e colocaram-na lá no fundo. Então o 
menino de um olho só falou: 

— Segurem nas mãos uns dos outros que nós vamos 
descer. 

E ele desceu primeiro. Quando chegaram lá no final, 
encontraram o Rei dos Peixes. E o Rei dos Peixes falou: 

— Olha, vocês vão voltar lá. Eu vou dar um facão a 
cada um. Vocês vão voltar lá para matar. Cada um vai matar 
o pai do outro. Então vocês ficam do jeito que vocês queriam 
ficar. Primeiro eu vou colocar o olho em todo mundo. 

Naqueles que estavam sem olho, ele colocou os dois. 
Mas naquele pequenininho, que falou assim: "Eu quero 
aquilo" e que mostrou no meio das pernas da mãe, que tinha 
ficado só com um olho, naquele ali, ele colocou um olho, mas 
ele não agüentou, estava doendo. Quando queria colocar o 
outro olho ele gritava demais. 

— Então não vai ter jeito, você vai ficar só com um. 
E voltaram. 
Dizem que até hoje, entre os Maxakali, é difícil você 

ver, mas nasce criança com um olho. Ou torto, ou meio 
assim, ou muito branco. Até hoje. A nossa história conta e 
até hoje a gente vê. 

Versão oral em Português: Zezinho Maxakali. 
Transcrição: Charles Bicalho. 
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HISTORIA DOS BICHOS DA ÁGUA 

Os antepassados estavam caçando capivara. Um velho 
foi caçar junto com os seus parentes. Este velho era um feiti-
ceiro e transformou os parentes em capivaras. Depois matou 
todos eles e levou a carne para dar às mulheres. 

Ele então falou para os outros homens da aldeia que 
tinha muita capivara e chamou-os para caçar. Chegando lá 
na mata, transformou todos em capivara de novo e fez todos 
entrarem na água. Matou todos os homens, não ficou nenhum. 

As mulheres ficaram sabendo e se reuniram para matá-lo. 
Elas o chamaram e falaram assim: 

— Vamos com a gente tirar mel de abelha. 
Ele subiu na árvore para tirar o mel. Enquanto isso as 

mulheres pegaram lenha e colocaram no pé da árvore para 
fazer uma fogueira. Elas acenderam o fogo e fizeram muita 
fumaça que subiu para a árvore. Ele caiu lá de cima dentro da 
fogueira e morreu queimado. 

Só que uma das mulheres era esposa dele. E ficou 
chorando com saudade do marido. 

Versão oral em Português: Zezinho Maxakali. 
Transcrição: Charles Bicalho. 
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REMÉDIO DO MATO 

Existe um remédio do mato que os antepassados 
antigamente bebiam para tratar uma doença. Hoje em 
dia os Maxakali ainda tomam para se curar. Os 
Maxakali têm remédio do mato para dor de cabeça. Os 
parentes o tiram, cortam e o esfregam na testa. Assim 
sara a cabeça. O nome do remédio Maxakali para dor 
de cabeça é kutahak e kutagõy. Pega-se o pé, mas só se 
tira a folha. 

Tradução de Rafael Maxakali 
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REMÉDIO PARA SAPINHO 

Existe remédio para sapinho. O nome dele é urucum. 
O sapinho sai na boca das crianças. Os pais pegam o 
urucum, quebram, tiram a semente, esfregam e passam na 
boca. Então acaba. Depois que as mulheres ganham neném 
o sapinho sai na boca, mas tem remédio pra isso. 

Tradução de Rafael Maxakali. 
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CASOU E TEVE NENÉM 

Existe um remédio do mato. Antigamente um antepas-
sado se casou e sua esposa ficou grávida, ganhou neném e 
ficou deitada. Depois que ela ganhou neném sua barriga 
ficou doendo. Então seu marido foi buscar um remédio no 
mato. Ele cortou um pé de mamão selvagem e carregou para 
casa. Chegando em casa ele o raspou e deu a sua esposa que 
chupou o sumo e cuspiu o bagaço. Assim a esposa do 
antepassado melhorou. A esposa dele não dormiu muito e 
nem seu marido. Ela não bebeu água fria, só bebeu água fer-
vida. Esquenta a água, tira do fogo para esfriar e depois bebe. 
Os antepassados quando ganhavam neném não comiam 
muita coisa. Os antepassados quando ganhavam neném não 
comiam carne, só comiam peixe. Os antepassados quando 
ganhavam neném, para sarar, demoravam muitos dias: 30 
dias de um mês. Agora, busca-se no mato o remédio que se 
chama kukxatinãg. Raspa-o com a faca, mastiga-o, engole o 
sumo e cospe o cuspe de doença. Depois então pode-se 
comer muita coisa. 

Tradução Rafael Maxakali. 

 



 

Pinheiro Maxakali 

 



REMÉDIO PARA DIARRÉIA DE SANGUE 

Existe um remédio Maxakali para diarréia de sangue e 
dor de barriga. Existe remédio do mato. Os seus nomes são 
mixuxkepkoxponok e mimyãmkup. Os Maxakali doentes 
fazem esses remédios e bebem para sarar. Os Maxakali 
cagam sangue e têm dor de barriga. Então os parentes ras-
pam a planta com a faca, misturam na água, coam e bebem 
para sarar. Assim acaba a diarréia de sangue. Pega-se a raiz 
da mixuxkepkoxponok e da mimyãmkup, tira-se a casca dura 
e cozinha-se a polpa. Tira-se do fogo, esfria e bebe. Assim 
acaba a diarréia de sangue. 

Tradução Rafael Maxakali. 
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PARA DOR DE DENTE 

Existe um remédio do mato Maxakali para dor de 
dente. Os parentes vão no mato, cavam e tiram a planta com 
a raiz. Levam pra casa e lavam com água. Depois raspam 
com a faca e colocam no dente doente. E sara. Mas há outra 
raiz Maxakali para dor de dente. Os parentes vão no mato, 
cavam, arrancam e trazem pra casa. Lavam com água, ras-
pam com faca e colocam naquele dente que dói. Então 
acaba. Pode-se tirar o pé de kukxatinãg ou cavar e raspar a 
raiz de kaxiumip. 

Tradução Rafael Maxakali. 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



HISTÓRIA SOBRE OS MAXAKALI E A TERRA 

Antigamente os Maxakali mudavam muito. 
Por que os Maxakali mudavam muito? 
Há muito tempo atrás tinha muita terra. A terra 

Maxakali era muito grande e os Maxakali viviam mudando 
de um lugar para outro. Os poucos antepassados que 
ainda existiam vieram de uma parte e de outra e se encon-
traram aqui no Pradinho. Enquanto os Maxakali estavam 
aqui, com as terras grandes para eles, vieram os fazen-
deiros, tomaram as terras e dividiram-nas entre si. 

Para o antepassado a terra ainda era muito grande 
e assim ele ensinou para seu filho. O filho do antepassado 
continuava mudando, mas mudava para as terras dos 
fazendeiros. 

Então os mais velhos contam para os jovens que as 
terras são dos fazendeiros e assim os jovens tentam tomar 
as terras dos fazendeiros. 

Em 1976 os Maxakali começaram a tentar pegar as 
terras. A FUNAI e os padres ajudaram os Maxakali a tomá-las. 

Tradução de Rafael Maxakali. 
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A ESCOLA DE ANTIGAMENTE 

Antigamente não havia escola dos antepassados. Mas 
hoje há escola para ensinarmos. A escola, no meio da aldeia, 
no começo, ensinava às crianças com professor branco em 
língua estrangeira. Mas hoje nós ensinamos às crianças em 
nossa língua. 

Tradução de Rafael Maxakali. 

 



 

 



HISTORIA DA ESCOLA 

Antigamente não tinha escola. Por isso meu pai não 
sabe ler e escrever. Mas hoje nós temos escola. Nós estu-
damos e aprendemos. E nós ensinamos também às nossas 
crianças para elas aprenderem como nós aprendemos e 
depois ensinarem para outras crianças quando crescerem. 
Mas os antepassados não tinham escola e também não 
sabiam escrever. 

É bom você saber escrever. Quando você sabe ler e 
escrever você fica inteligente e você conhece também o 
dinheiro e então você vai saber vender as coisas. 

É bom você aprender na escola, pois você pode ensi-
nar muitas coisas para os outros e para as crianças. 

Tradução  Rafael Maxakali. 
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HISTORIA DA ÁGUA 

Por que contar a história da água? 
A água serve pra quê? 
Tem água pra dar força pra todo mundo. Para todos os 

bichos: os de duas e quatro pernas. Os pássaros também 
bebem água. 

A água dá força pra todos. Tem água pra nós e para os 
bichos. 

Também pra carro tem que ter gasolina. Se não tem 
gasolina o carro não anda. Se nós não temos água nós não 
andamos também. E o peixe tem água também. 

A água é boa e muito forte. 
A história da água é forte. 

Tradução de Rafael Maxakali. 
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HISTÓRIA DA ROÇA 

Há muito tempo os antepassados trabalhavam com o 
quê? 

Os antigos não tinham enxada. Mas os antigos tinham 
roça. Eles plantavam, colhiam e comiam. 

Mas agora os Maxakali têm enxada, pois eles 
conhecem os brancos, plantam, colhem e vendem para os 
brancos. E compram roupas, arroz, açúcar, carne e sal. 

Hoje em dia os Maxakali comem com sal porque os 
brancos fazem sal para os Maxakali. O branco faz sal pra 
comer e os Maxakali comem sal junto com o branco. Mas 
antigamente não tinha sal. 

Tradução de Rafael Maxakali. 
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HISTORIA DOS ANTEPASSADOS E CONTEMPORANEOS 

Antigamente só havia antepassados e nenhum homem 
branco. 

Nós namorávamos e a esposa tinha neném. Então a 
mulher mais velha ajudava a mulher mais nova a ganhar 
neném. Assim os mais novos aprendiam como é que a 
mulher ganha neném. E a mulher Maxakali que vai ganhar 
neném não precisa ser levada para o hospital. E assim que os 
mais novos não esquecem as coisas dos antepassados. A 
sabedoria dos antepassados ajuda os Maxakali. 

E a história dos antepassados acabou. 

Tradução de Rafael Maxakali. 
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HISTORIA DO SOL 

Há muito tempo o Sol morava aqui. Um dia ele saiu 
para a roça para trabalhar. Ele viu bananas penduradas, cor-
tou um cacho e levou. No caminho ele encontrou uma fila de 
formigas e deixou bananas pra elas comerem. Ele chamou 
as formigas de yãmiyxop (espíritos) e falou: 

— Vocês comem as bananas e trabalham pra mim. 
As formigas vieram e comeram. 
O Sol foi embora para casa. E as formigas começaram 

a trabalhar cortando pau. 
No outro dia o Sol voltou e viu a roça grande que as 

formigas tinham feito e ficou muito alegre. E voltou pra casa. 
Chegando em casa, falou para seu irmão, o Lua: 
— Irmão, eu venho, fico até meio-dia. 
E o Lua pegou o fogo e queimou a roça para o Sol. O 

Lua queimou a roça toda. Não tem nenhum pau, ficou 
limpinho. 

Versão em Português: Gilberto Maxakali 
Transcrição: Charles Bicalho 
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HISTÓRIA DA ANTEPASSADA QUE FICOU COM VERGONHA 
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HISTÓRIA DA ANTEPASSADA QUE FICOU COM 
VERGONHA 

A mãe namorava com o marido da filha. 
Certa vez, quando anoiteceu, a mãe da moça chamou 

o genro para ele tirar uma pulga que estava em sua perna. A 
pulga entrou pela pele da perna dela e bebeu o sangue lá 
dentro. A moça mandou o marido tirar a pulga para a mãe. 
Ele foi e entrou na casa dela. Foi mexer na pulga. Tirou a 
pulga e jogou no fogo. 

Quando anoiteceu de novo a mãe chamou novamente 
o genro para tirar outra pulga. A moça ficou sabendo que o 
marido foi dormir com a sua mãe e ficou brava e 
envergonhada. E mandou ele ir lá com raiva: 

— Vai lá. 
Ele foi. Entrou na casa e falou para a sogra que a moça estava 
sabendo, que tinha ficado brava e mandado ele lá. A mãe da 
moça queria deitar com ele. Ele falou: 

— Vamos queimar semente de fumo para ela achar 
que nós estamos queimando é a pulga. 

Eles estavam na cama e jogaram semente de fumo no 
fogo para a moça achar que era a pulga. 

A moça ouviu os estralos da semente de fumo 
queimando e descobriu que não era pulga. 

E a mãe da moça falou: 
— Êêêêêêh, queima a pulga, que é bom. Porque a 

 



pulga fica mexendo na minha perna. 
De manhã a moça foi à casa da mãe e fez um buraco 

na parede, por onde olharia no outro dia. 
No outro dia a mãe chamou o marido da filha de novo. 

A moça mandou o marido lá. Ele foi, entrou. Depois então a 
moça foi atrás dele e tirou a tampa do buraco. E ficou 
olhando. 

Depois voltou para casa. Deitou na cama. O marido 
chegou e ela o xingou. 

Quando amanheceu, o marido da moça foi caçar na 
mata. A mãe da moça chamava a filha: 

— Vamos atrás dele. 
A moça ficou com raiva: 
— Não vou não. Você vai, mas eu não vou não. 
A mãe foi, a moça ficou em casa e chamou o seu 

cunhado (irmão de seu marido) e mandou ele tirar urucum 
para ela se pintar. 

Pintou o corpo com urucum. Pegou o facão, fez uma 
lança grande, levou-a para o rio e colocou-a na água, fin-
cada no fundo do rio com a ponta para cima. 

Então ela correu e se jogou em cima da lança e morreu. 
Quando a mãe chegou, estava querendo beber água. 

Foi lá no rio e viu a moça pintada e morta em cima da lança. 
A moça falou com a mãe: 
— Eu fiquei com vergonha. 
— Então, já que você morreu, eu vou ficar no seu 

lugar. Vou casar com seu marido, disse a mãe. 

Versão em Português: Gilberto Maxakali 
Transcrição: Charles Bicalho 
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MATAPATHÃP HITAOPHÃ KONÃGXEKA 

A GRANDE ÁGUA 
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A GRANDE ÁGUA 

Antigamente a água acabou com tudo. Na época dos 
antepassados a água acabou com o mundo e acabou com 
todos os Maxakali. Ficou um Maxakali vivo que correu. 
Correu, pegou um couro de veado e se escondeu. Entrou 
num buraco de pau e fechou a tora. Tampou tudo. Então a 
água acabou com tudo. 

Quando fez um mês a água secou. Não tinha ficado 
nada, acabou tudo. Então vieram dois espíritos. Vieram do 
céu, fazendo "Buuuuu". Vieram  dois. 

Quando foi chegando pertinho... 
— Quem é que está aí pra vir me tirar? — O Maxakali 

perguntou. 
— Quem vai me tirar daqui? —Tornou. Era Topa.  Topa o 
ouviu chamando. E falou com o outro: 

— Ele está aqui dentro, dentro do pau. 
Então pegaram o machado. O outro voltou e foi buscar 

o machado. 
— Onde ficou a cabeça? 
— Está aqui. 
— E a perna? 
— Está aqui. 
Marcaram na tora para não cortar o Maxakali. 
E cortaram. O Maxakali saiu e falou com o espírito: 
— Eu estou com fome. 
O espírito falou com o outro: 
— Vai buscar comida. 
Ele então trouxe batata assada, amendoim e banana -

Kumí, kinamatí e tepta. O Maxakali comeu e ficou bom. 
Mas o espírito que veio lá do céu queria levá-lo para o 

céu. 

 



— Eu não vou não. Estou com medo de cair. 
— Não. Nós vamos te colocar no ombro e levar você. 
Quando foi de noite, o espírito falou pra ele procurar 

um bicho fêmea e casar com ele. Qualquer bicho. Quando 
ele foi deitar para dormir, um bicho gritou no meio do mato. 
Ele pegou uma vara, fincou no chão e apontou lá para o lugar 
de onde o grito veio. 

Quando foi de manhã, ele foi lá. Era uma macaca. Ele 
casou com ela. Nasceu um filho e era um macaco mesmo. 
Ele matou o macaco e foi embora. 

Depois ele se casou com uma porca do mato. Ela 
engravidou. Nasceu um porquinho. Ele matou o porquinho e 
foi embora. 

Noutra noite um bicho gritou de novo. Mas não era 
bicho, era gente. Ele foi lá. Havia uma casa. Ele entrou e 
tinha uma mulher de veado. Parecia índio. 

Ela falou: 
— Meu marido foi à roça. 
E ele falou: 
— Eu vou atrás dele. 
Ele foi atrás e matou o veado. 
E a mulher estava grávida aqui, na batata da perna. Ele 

perguntou: 
— Como é que mexe? E 
ela: 
— Não, é aqui.  Mexeu na perna. 
O Maxakali saiu e caçou um cristal. Ela se deitou, ele 

cortou ela aqui em cima, no meio das pernas e foi empurran-
do o neném até ele sair. Era um veado. Ele matou porque era 
do outro. 

Mas ele ficou com ela mesmo assim. E se casaram. 
Ela ficou grávida e pariu. Era um Maxakali de verdade 

e ele ficou com ela para sempre. 

Tradução de João Bidé Maxakali. 
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