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Conhecendo alguns mitos de origem:

MitoTupinambá (primeira

parte)
Monã criou o céu, a terra, os pássaros e todos os animais. Antes não
havia mar, que surgiu depois, formado por Amaná Tupã, o Senhor das
nuvens. Os homens habitavam a Terra, vivendo do que ela produzia,
regada pelas águas dos céus. Com o tempo, passaram a viver
desordenadamente segundo seus desejos, esquecendo-se de Monã e de
tudo que lhes ensinara.
Nesse tempo Monã vivia entre eles e os tinha como filhos. No
entanto, Monã, vendo a ingratidão e a maldade dos homens, apesar de
seu amor, os abandonou, e à Terra também. Depois lhes mandou tatá, o
fogo, que queimou e destruiu tudo. O incêndio foi tão imenso, que
algumas partes da superfície se levantaram, enquanto outras foram
rebaixadas. Desta forma surgiram as montanhas. Deste grande incêndio
se salvou apenas uma pessoa, Irin-Magé, porque foi levado para a Terra de
Monã. Depois dessa catástrofe, Irin-Magé dirigiu-se a Monã e, com
lágrimas, o questionou:
- Você, meu pai, deseja acabar também com o céu? De que me
serve viver sem alguém semelhante a mim?
Monã, cheio de compaixão e arrependido do que fizera por causa da
maldade dos homens, mandou uma forte chuva que começou a apagar o
incêndio. Como as águas não tinham mais para onde correr, foram
represadas, formando um grande lago, chamado Paraná, que hoje é o mar.
Suas águas até hoje são salgadas, graças às cinzas desse incêndio
que com elas se misturaram. Monã, vendo que a Terra havia ficado
novamente bela, enfeitada pelo mar, pelos lagos e com muitas plantas

que cresciam por toda parte, achou que seria bom formar outros homens
que pudessem cultivá-la. Chamou então Irin-Magé, dando-lhe uma mulher
por companheira para que tivesse filhos, esperando que fossem melhores
que os primeiros homens. Um de seus descendentes era uma pessoa de
grande poder e se chamava Maíra-Monã. Maíra quer dizer “o que tem
poder de transformar as coisas”, e Monã significa velho, o ancião. MaíraMonã era imortal e tinha muitos poderes como o primeiro Monã.
Depois

que

Maíra-Monã

voltou

para

sua

Terra,

surgiu

um

descendente muito poderoso, que se chamava Sumé. Ele teve dois filhos,
Tamanduaré e Arikuté, que eram muito diferente um do outro e por isso se
odiavam mortalmente. Tamanduaré era cuidadoso com a casa, era um
bom pai de família e gostava de cultivar a terra. Já Arikuté não se
preocupava com nada, e passava o tempo fazendo guerra e dominando os
povos vizinhos.
Copie o paragrafo que considerou mais importante no
caderno.

Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou

entregue em folhas no dia 03/08 quando receber as novas
atividades. Bons estudos ☺

