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Olá galerinha, mais uma quinzena de estudos! Avante
Conhecendo mitos de origem: Mito Tupinambá (Segunda Parte)

Certo dia, voltando de uma batalha, Arikuté trouxe para seu irmão o braço de um inimigo, dizendolhe com arrogância:
- Veja lá, seu covarde! Um dia terei sua mulher e seus filhos sob meu poder, pois você não presta
nem para se defender!
O pacífico Tamanduaré, atingido no seu orgulho, lhe respondeu:
- Já que você é tão valente, em vez de trazer apenas um braço, por que não trouxe o inimigo
inteiro?
Arikuté, irritado com aquela resposta, jogou o braço contra a casa de seu irmão e naquele instante,
toda a aldeia foi levada para o céu, ficando na Terra apenas os dois irmãos com suas famílias. Vendo isso,
Tamanduaré, por indignação ou por desprezo, começou a golpear a Terra com tanta força que acabou
fazendo surgir uma fonte de água, a qual não parava mais de jorrar. Jorrou tão forte e por tanto tempo que
chegou até as nuvens, iniciando uma grande inundação.
Para fugir desse novo dilúvio, os dois irmãos, com suas mulheres, refugiaram-se na montanha mais
alta da região. Tamanduaré subiu numa palmeira com uma das suas mulheres, e Arikuté subiu no
jenipapeiro com sua esposa, permanecendo lá até as águas diminuírem. Com essa inundação, todos os
homens e animais morreram. Quando as águas abaixaram, os dois casais desceram das árvores e voltaram
a povoar a Terra, mas cada família foi viver numa região distante.
Os Tupinambá descendentes de Arikuté são grupos rivais, até hoje, por essa razão. (Mito extraído
do livro de Benedito Antônio GenofrePrezia (2001, p. 15-16). Tradução adaptada pelo autor do mito
recolhido por Fr. André Thevet,entre os Tupinambá do Rio de Janeiro, em 1565).
Copie ou cole a impressão no caderno e grife (sublinhe, pinte, circule e etc.,) as informações que
considerar principais sobre esse mito considerando a primeira e a segunda parte. Para isso, releia a
primeira parte no caderno, passado na aula anterior . Tire foto e envie para o whattsapp da professora
ou entregue em folhas quando receber as novas atividades.
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