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Igaranhã, a canoa encantada 
 



Igaranhã, a canoa encantada 
 

Uma vez um homem resolveu fazer 
uma canoa de casca de Jatobá, uma 
árvore muito alta e de tronco muito 
certinho, que cresce em alguns 
estados do Brasil. Ela cresce muito… 
pode ficar com até 45 metros na 
região Amazónica.  

Por coincidência, quando ele acabou 
de fazer a canoa, a mulher dele teve 
um bebé, e ele precisou ir para casa 
ajudar a tratar do recém-nascido. 
Deixou a canoa pronta ao pé de uns 
jatobás. 



Igaranhã, a canoa encantada 
 

Ficou em casa ajudando até o bebé 
deixar de ter cólicas e conseguir 
dormir bem a noite toda. E disse à 
mulher: 
 
-Tenho que ir ver se a minha canoa 
não se estragou, parada durante 
todo esse tempo.  
 

E foi… 
Quando chegou no lugar onde devia 
estar a canoa, não encontrou nada. 
 
O homem, muito triste, sentou perto 
dos jatobás e ficou pensando o que 
será que podia ter acontecido com a 
sua canoa… 
  
 



Igaranhã, a canoa encantada 
 

E foi então que ele ouviu um 
barulho, assim de uma coisa se 
arrastando pelo chão. Levou um 
susto! Pensou que podia ser uma 
dessas cobras muito grandes. Mas 
dali a pouco o que ele vê, e nem 
quer acreditar nos seus olhos… é a 
sua canoa se arrastando pelo chão 
da mata, e parando mesmo no lugar 
onde ele a havia deixado meses 
antes. O lugar dela! 
- Uai! A minha canoa está virando 
bicho? Ela anda sozinha!!! 



Igaranhã, a canoa encantada 
 Ficou olhando bem pra ela, e viu que lhe tinham nascido uns olhos na proa, um 

em cada lado da quilha.  
Ele resolveu entrar nela, sentar, e falou: 
- Você pode me levar? 



Igaranhã, a canoa encantada 
 

A canoa mexeu-se e começou a 
arrastar-se para dentro da água 
levando o homem. 
 
Parou num ponto do rio e montes de 
peixes pularam para dentro dela, que 
os engolia sem nem respirar!!!  
 
Satisfeita, deu um grande arroto, e 
ordenou aos peixes  que voltassem a 
pular no barco, para o homem. 
 
Quando chegou em casa a mulher  
muito contente, secou o peixe e 
tiveram comida por muitos dias.  
 
Quando os peixes acabaram, o homem  
voltou para procurar o barco. 



Igaranhã, a canoa encantada 
 Entrou na canoa e falou: 

-Você vai me levar para pescar- 
 

-Ele trazia cestos, e assim que os 
peixes pulavam na canoa ele os 
colocava nas cestas. Todos… 
 

-A canoa não pensou duas vezes…  
ordenou aos peixes que parassem 
de pular, e… engoliu o homem de 
uma vez só. 
 

-Depois soltou outro grande arroto, 
e voltou sozinha para o seu lugar ao 
pé do jatobá onde adormeceu para 
fazer a digestão, e o homem… bem… 
nunca mais ninguém viu… 



Igaranhã, a canoa encantada 
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O Tapir: A Anta e as Estrelas 
Todos os dias os meninos se reuniam para ir 
comer jenipapos no jenipapeiro. Chegavam lá e 
primeiro comiam tudo o que encontravam no 
chão, e depois subiam na árvore para ir comer 
os que estavam no alto. 
 
O Tapir, um bicho muito grande e forte, que se 
parece com um grande porco com uma 
trombinha pequenina na ponta do nariz, e que 
também é conhecido como anta, também 
gostava muito de jenipapos- 
 
Um dia chegou ao jenipapeiro e viu os meninos 
todos trepados no alto da árvore, e nenhum 
jenipapo no chão. Então perguntou: 
 
 
 
 



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

Vocês estão vendo 
muitos jenipapos aí no 

alto da árvore? 



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

Sim, aqui no alto da árvore está cheio de jenipapos… 



O Tapir: A Anta e as Estrelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBA! Então joguem alguns para mim 



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

Os meninos derrubaram alguns jenipapos inteiros e a anta comeu. Depois 
começaram a jogar só as cascas para o chão. A Anta ficou com muita raiva, e bateu 
com os pés no tronco da árvore com muita força. Os meninos caíram no chão, todos 
menos um que conseguiu se agarrar no alto do jenipapeiro. Lé de cima ele gritou:  
_ Por que vocês jogaram só cascas para a anta? 
 
Mais raivosa ainda ela ficou e conforme os meninos iam caindo a anta os enterrava 
na terra mole por baixo da árvore.  Depois a anta foi embora para muito longe. 
Passado algum tempo os meninos enterrados começaram a nascer de novo. Uns em 
forma de meninos mesmo, e outros em forma de tracajazinhos. 



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

O menino que estava na árvore falou com os de baixo: 
-Vocês estão todos bem? 
-- Estamos todos bem. Você viu para onde a anta foi? 
O menino da árvore apontou a direção e eles resolveram que tinham 
que ir todos juntos para apanhar aquela anta.  



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

Depois de andar um pedaço, encontraram um monte de excrementos da 
anta. Já bastante secos. E perguntaram: 
-Para onde foi o seu dono? 
-- Ele foi nesse rumo, e faz muito tempo que passou por aqui! 
 

-Seguiram, naquele rumo até encontrarem outro montinho de 
excrementos, esses já menos secos. E perguntaram: 
-- Para onde foi o seu dono? 
-- Ele foi nesse rumo, e faz já um pouco de tempo que passou por aqui… 
 

E continuaram perguntando aos montinhos de cocó de anta que 
encontravam, até que chegaram a um montinho que estava bem mole e 
que ainda fumegava. Tinha sido deixado ali naquela hora mesmo… 



O Tapir: A Anta e as Estrelas 

 
Os meninos avançaram mais e encontraram a anta dormindo no chão. 
No mesmo instante a mataram com lanças e bordunas.  
A anta nem soube o que lhe aconteceu!!! Foi cortada em nacos, assada 
num grande jirau, e comida todinha em churrasco. 
 
 



Aí os meninos, vendo que estavam já muito longe de casa, 
resolveram subir para o céu. Mandaram primeiro o jirau e em 
seguida subiram todos. 
 
Lá no céu ficaram todos juntos, reunidos num ponto só, São 
aquelas estrelas juntinhas que no tempo do frio aparecem ao Sul, 
e no tempo do calor aparecem ao Norte. 

O Tapir: A Anta e as Estrelas 
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Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
 A Arara Vermelha sempre sobrevoava a Aldeia do Sol. Todas as 

tardes, quando o sol sentava à porta de casa, ela rodava por cima 
da Aldeia e depois tomava o rumo de volta.  



 
 
 
 
 
 

 
_ Você já viu que pássaro bonito passa por 

aqui?  
perguntou o Sol a seu irmão Lua 
 
 

Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
 



A Lua viu logo que era a Arara de Vanivaní. 

Resolveram ir até a aldeia para ver a arara de 

perto. Chegando lá Vanivaní perguntou: 

_ Por que vieram aqui? Querem alguma coisa? 

_ Vejo que você fabrica muitas araras… disse 
Lua. 

E o Sol disse:  

- Queremos ter uma arara das que você faz. 

Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
 

-Podem ficar com esta aqui… 
mas agora vou precisar do sangue de 
vocês… para fazer novas araras 



E então Vanivaní arranhou o Sol e do sangue que escorreu fez 

cinco bolinhas. Depois fez a mesma coisa com a Lua.  

Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

Guardou as bolas de sangue e disse aos visitantes que 

Deviam ir dormir. Ao clarear o dia havia um novo 

bando de araras que começaram a gritar e a voar. 

 

 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

                         É assim que eu faço araras… sempre assim. 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

O Sol e a Lua levaram com eles as araras que 

Vavaní tinha feito com o sangue deles. E aproveitaram 

para roubar e levar muito mais araras que 

encontraram na casa de Vanivaní. E como agora 

sabiam como fazer, passaram eles mesmos a fazer 

mais e mais araras vermelhas, mas dessa vez com o 

sangue de suas próprias mulheres.  



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

   Tiveram que construir uma ribanceira para as araras.  



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

 
E viviam com as mãos vermelhas de sangue para fazer araras. 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 
Um dia Vanivaní resolveu ir buscar as araras que o Sol e a Lua lhe tinham 

roubado. Chegando na aldeia viu que eles tinham feito ainda mais araras com 

o sangue das suas próprias mulheres, que estavam todas arranhadas.  

 



Vanivaní : O Dono das Araras Vermelhas 

Pegou nas mulheres e nas araras todas que encontrou e foi-se embora  para muito  

longe, e é por isso que na aldeia do Sol e da Lua nunca mais apareceram nem araras 

vermelhas e nem mulheres, e por isso não há crianças nem  alegria naquela aldeia. 



Nhamandu Mirî  
Música dos Índios Guarani 

nhamandu mirî oguêrô puã 

ojexaka oguêro guata 

oguêro guata 

nhamandu mirî oguêrô puã 

ojexaka oguêro guata 

oguêro guata 

nhamandu mirî oguêrô puã 

ojexaka oguêro guata 

nhamandu mirî oguêrô puã 

ojexaka oguêro guata 

Oguêro guata 

 

pequeno sol levando sua luz e caminhando com sua sabedoria e com seu raio eterno 



GWYRÁ MI   
 Música dos Índios Guarani  

GWYRÁ MI MINHÃ GUVIXA NHEÊ OMBOAJE VYVE KOÊJU MA REXAVYVE 

 

OVE OVE VE JAVY JAVYARE GWYRA TUKANJUÍ OGWUE OGWUE 

 

NHANDERU NHANDERU OEJA VAÊQUE JAROIE 

 

O passarinho obedece ao chefe e voa alegre ao nascer da manhã 

Quando nós acordamos o passarinho amarelinho  

Voando de árvore em árvore 

Nhanderu nhanderu que criou 

Considere isso…  


