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Dedico este livro aos curumins mawés, 
valentes como Awyató-pót.

Em especial, aos meus filhos 
Henrique Tiago e Vinícius Augusto.
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Vestidos por florestas

Singramos rios

Singramos a ternura das nuvens

E aqui chegamos.

Peito aberto, cultura e coração

Trazemos o canto do vento

O piar das corujas e do gavião.

A lembrança de dez mil anos

De dez mil flechas

E todos os versos de nossas tradições.

Somos guerreiros

Guerreiros sem flechas e tacapes.
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Singramos a ternura das nuvens
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Peito aberto, cultura e coração

Trazemos o canto do vento

O piar das corujas e do gavião.

A lembrança de dez mil anos

De dez mil flechas

E todos os versos de nossas tradições.

Somos guerreiros

Guerreiros sem flechas e tacapes.

Lutamos com palavras

Defendendo a cultura de nossos povos

Preservando a identidade de ser índio

Ameaçada de extinção.

Nascemos para o conto

Para a beleza das histórias

Para a poesia e sua emoção.

O tempo não é mais de lamento

O tempo é do ritual das palavras

Em versos

Em sonhos...

Que nos dissecam a alma

E revelam aquilo que somos

Índio e tradição...

Índio e tradição.
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Nascimento de Awyató-pót

Muito antes de o Rio Andirá surgir, o povo Mawé vivia an-
dando de um lugar para outro, sem ter moradia certa. O rio 
mais próximo – o Amazonas – ficava muito longe.

Um dia o povo Mawé, por ordem do velho painy, construiu 
sua aldeia próxima a um lugar onde existiam muitos pés de 
pequizeiro. O grande guerreiro Pirá, que na época era o tuxaua 
desse povo, gostava de juntar as frutas caídas no chão para le-
var à sua aldeia, principalmente para sua esposa Móy, que fica-
va em casa esperando.

Certa vez, Pirá demorou para voltar e, ao perceberem sua 
ausência, os homens da aldeia foram atrás dele. Depois de al-
guns dias procurando, eles voltaram para casa com uma triste 
notícia para Móy: não haviam encontrado Pirá. Ela chorou a 
noite inteira. 

No dia seguinte ela foi à procura do seu marido. Do meio da 
floresta, Móy chamou seu amado pelo nome, mas ele não apa-
receu. A Mãe do Mato, vendo tanto sofrimento, veio consolá-la.

– Minha filha, não chore, seu esposo foi encantado pela 
grande jararaca, e infelizmente ele nunca mais vai retornar. 
Volte para casa, encontre outro Mawé e case.

Ela não se conformou e continuou a caminhada pela flores-
ta. Andou tanto que se afastou da aldeia e não conseguiu achar 
o caminho de volta. Então, parou debaixo de um grande pé de 
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uixizeiro e se pôs a chorar, e suas lágrimas eram tantas que se 
transformaram em um rio, o Rio Andirá, em cujas margens os 
Mawés fixaram sua aldeia.

Móy se transformou em cobra grande e foi morar no fundo do 
rio. Nas noites de temporal ela volta a ser mulher e vem visitar 
a tribo. Em uma dessas noites o gavião real, que se encontrava 
sob a forma humana, viu aquela linda índia andando no meio da 
aldeia. Assim, foi ao seu encontro, se transformou em gavião e a 
levou lá para o galho de uma alta castanheira e brincou com ela.

Algum tempo depois, em uma noite de temporal, Móy trou-
xe o filho que teve com o gavião real e o deixou no meio da 
aldeia. Na manhã seguinte, logo após o sol nascer, os Mawés 
acordaram e viram aquele menino; então, o levaram para o ve-
lho painy, que o reconheceu como descendente da tribo e o 
batizou como Awyató-pót.

Desde cedo o menino mostrou suas habilidades e seu espí-
rito de liderança. Não havia um curumim que fosse tão bom 
quanto ele para nadar. Bom pescador, quando saía, sua canoa 
voltava sempre cheia de peixes. Dessa forma, ele foi crescendo 
como um indiozinho amado por todos.

O velho painy uma vez chamou Awyató-pót e contou sua 
história, a mesma que os espíritos da floresta lhe contaram. 
Daí em diante, toda tarde, durante o pôr do sol, o pequeno ia 
até as margens do Rio Andirá, na esperança de ver sua mãe. 
Mas ela nunca apareceu. Nem tampouco o gavião, que desde a 
noite em que seduziu a mãe do pequeno nunca mais foi visto 
na aldeia, pois se mudou para bem longe, no meio da floresta.
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Awyató-pót e a origem da Noite

Quando o grande Tupana terminou de criar o mundo, deu-o 
ao povo Mawé. Só não entregou a Noite, pois esta ele escondeu 
no fundo do rio. Sabedora do lugar onde a Noite estava, a Suru-
cucu, silenciosamente, acompanhada de seus irmãos encanta-
dos, a usurpou. Assim, a velha e brava cobra aprisionou a Noi-
te dentro de um caroço de tucumã, escondendo-o no fundo da 
sua casa, uma caverna no meio da floresta, vigiada pela Jararaca, 
pela Aranha-Caranguejeira, pelo Lacrau e pela Centopeia.  

Por causa disso, o povo Mawé vivia sempre cansado, pois 
o dia nunca chegava ao fim para que pudessem dormir. Os 
índios trabalhavam e caçavam o tempo todo. O sol nunca se 
escondia, o que significava que eles estavam sempre fazendo 
alguma coisa.

Naquela aldeia morava Awyató-pót, que, por ser guerreiro 
valoroso, bom pescador, enganador de curupira e inventor de 
sonhos brabos, foi incumbido pelo painy de achar a Noite. 

Awyató-pót chamou seu povo e despediu-se. Pegou seu arco 
feito de paxiúba – madeira que não quebra fácil – e também 
suas flechas – belas flechas certeiras –, com as quais Awyató-
-pót tinha matado muita caça para saciar a fome de seu povo. 

Assim o bravo guerreiro seguiu pela floresta adentro para 
resgatar a Noite, a fim de que os Mawés pudessem dormir, des-
cansar e, assim, sonhar. 
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O destemido guerreiro andou... Passou muito tempo cami-
nhando até chegar à caverna onde a Surucucu guardava a Noi-
te. E da entrada ele falou:

– Surucucu velha, vim buscar a Noite para o meu povo. Aqui 
deixo em troca meu arco, para poder caçar e pegar o que de-
sejar comer.

A Surucucu olhou o guerreiro Mawé e lhe respondeu:

– Infelizmente, não posso aceitar seu arco. Como vou poder 
fazer uso dele? Não tenho mãos! Não quero seu arco nem suas 
flechas, volte para o seu povo, a Noite continuará comigo.

O valente Awyató-pót, embora não tivesse desistido, retor-
nou à sua aldeia. Muito tempo depois, voltou à casa da Su-
rucucu, levando em seu paneiro uns nhá’ãpé – uma espécie 
de chocalho que o povo Mawé utiliza em noite de festas, para 
chamar os espíritos bons da floresta.

Surucucu, de longe, viu Awyató-pót chegar.

– Aqui estão estes nhá’ãpé, que lhe trago. Amarre-os em sua 
perna, para enfeitá-la, e você ficará muito bonita e poderá dan-
çar chocalhando.

Surucucu olhou para a mão do Awyató-pót e respondeu:

– Não tenho pernas! Não vê que me movo arrastando o cor-
po?! Mas pode amarrá-los em meu rabo, vai ficar bonito.

Awyató-pót amarrou os chocalhos no rabo da Surucucu e, a 
partir de então, toda vez que a cobra fica brava, com vontade 
de morder, ela balança o rabo, fazendo chêeee, chêeee, chêeee, 
chocalhando para avisar que está por perto.
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A Surucucu gostou do presente, mas mesmo assim a esperta 
não entregou a Noite a Awyató-pót. O valente guerreiro voltou 
para a sua aldeia.

Depois de um tempo, voltou trazendo potes de veneno.

– Surucucu, eu lhe trouxe veneno... Me dá a Noite!

– É de veneno que eu preciso, por isso vou lhe entregar a 
Noite – respondeu a cobra.

Então a Surucucu chamou seus parentes encantados e di-
vidiu com eles o veneno. Apenas duas irmãs suas não recebe-
ram: a Cutimboia e a Caninana; as duas eram bravas e estavam 
brigadas com a velha e brava cobra.

Ela entrou na sua caverna, teceu uma cesta de inhambé-cipó 
grosso e resistente da floresta, colocou a Noite dentro e entre-
gou a Awyató-pót.

Os parentes de Awyató-pót, que assistiam a tudo, escondi-
dos no meio do mato, quando o viram sair com a cesta da casa 
da Surucucu, foram logo a seu encontro perguntando:

– O que tem dentro da cesta? É verdade que é a Noite?

– É verdade! – respondeu ele. – Mas só podemos abrir quan-
do chegarmos à aldeia... Foi a Surucucu que me deu essa orien-
tação.

Mas os parentes de Awyató-pót não resistiram à curiosidade 
e, de tanto insistirem, ele acabou abrindo a cestinha. Da cesta 
de inhambé feita pela Surucucu saiu a primeira Noite. Os com-
panheiros de Awyató-pót ficaram apavorados e correram às 
cegas para bem longe.



15

Como tinha ficado sozinho no meio da Noite, o guerreiro 
pôs-se a gritar:

– Tragam a Lua! Tragam a Lua! Está muito escuro, não con-
sigo ver nada.

Os parentes da Surucucu que estavam por perto ouviram 
o grito e, no escuro, cercaram Awyató-pót. A Jararaca, que é 
irmã da Surucucu, mordeu o dedo do pé de Awyató-pót. Ele 
sentiu dor e gritou. Mas reconheceu a Jararaca e disse:

– Conheço sua mordida, sei quem você é... Meus parentes 
vão me vingar.

Awyató-pót morreu por causa da picada da Jararaca.

Mas Awyató-pót era guerreiro valoroso, bom pescador, en-
ganador de curupira e inventor de sonhos brabos, e foi pela sua 
esperteza que dias atrás, antes de voltar à casa da Surucucu, 
já prevendo algo, fez trato com um parente seu: caso ele mor-
resse, o parente deveria ressuscitá-lo. Assim, quando soube da 
morte, esse parente foi a seu encontro, pegou seu corpo e ba-
nhou com folhas mágicas da floresta.

Awyató-pót ressuscitou, viu o clarão do Dia e percebeu que 
a Noite tinha acabado. Voltou para aldeia e pegou potes e mais 
potes de veneno e levou para a Surucucu. Chegando lá disse:

– Desta vez quero a Noite grande, a Noite em que podemos 
dormir à vontade, inventar nossos sonhos e descansar nossos 
corpos. A outra Noite foi muito curta, não a quero mais, quero 
a grande, por isso trouxe muito veneno.
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