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Diálogos com o Folclore 

 

“Palavra falada e Memória Cultural Brasileira: os mitos no Folclore, pela 

ótica de Luís da Câmara Cascudo” 

 

(Severino Vicente – Presidente da Comissão Nacional de Folclore) 

 

Iniciando, devo esclarecer que a obra de Luís da Câmara Cascudo se 

constitui num verdadeiro arquipélago porque há um Cascudo e a história (terra, 

gente, circunstâncias, acontecimentos); há um Cascudo e o folclore (lendas, mitos, 

tradições, costumes); há um cascudo e etnografia (fatores culturais, aculturações, 

adequações, sincretismos); há um Cascudo e a antropologia (o homem, no sentido 

mais lato, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, 

fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, etc.); há um 

Cascudo e a memória... há outros Cascudos. O que buscamos nesta sintética 

exposição é o Cascudo e os mitos. 

Os mitos brasileiros, nos estudos cascudianos, vêm de três fontes 

essenciais: portuguesa, indígena e africana. A sistematização foi feita por influência, 

na seguinte ordem: mitos gerais, secundários, locais e ciclo dos monstros e da 

angústia infantil.  

Com indicações de fontes e documentos feitas por estados, levando em 

consideração as características regionais, inicia sua pesquisa abrindo um capítulo 

para analisar os mitos primitivos, as diferenciações de zonas com mitos da angústia 

infantil, dos monstros, secundários e locais, concluindo com relatos sobre o mundo 

lendário das Amazonas. Uma tarefa ousada, áspera e longa, pois o pesquisador 

desconhecia existir no Brasil uma obra que lhe servisse de referência, orientação 

para sua pesquisa. 

Como país colonizador, Portugal forneceu o mais rico material, cujas razões 

são expostas por Cascudo: “Sua formação etnográfica, em cujas origens se cruzam 

raízes humanas as mais heterogêneas, desde ibéricos, celtas e ligúrios, condições 

de seu desenvolvimento histórico, tendo, de um lado, as fronteiras da poderosa 

Espanha; do outro, os ilimitados espaços e apelos oceânicos, seus contatos 

culturais, por meio do Mediterrâneo, do Índico, do Pacífico, nas longas aventuras 

navegadoras, com outros povos europeus, médio-orientais, sul-asiáticos, sob 

ângulos diversos, psicologia coletiva, as tendências ancestrais, os costumes, os 
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modos de pensar e de ver, de toda espécie de elementos participando da tessitura 

do fantástico, do irreal, do abusivo”.  

“As conquistas portuguesas em Ásia e África, por exemplo, trouxeram-lhe 

mais lendas que especiarias”. (...). As caravelas, desvendando segredos em direção 

à nova terra, chegaram com assombros e mistérios, fixando, alterando as formas do 

viver selvagem, que possuía sua cultura, inspirada em deuses e demônios, um 

verdadeiro animismo premonitório. 

Luís da Câmara Cascudo era um pesquisador erudito, senão a tarefa se 

tornaria muito mais difícil, como o próprio imaginara, de reunir essa bicharada 

fantástica e dividi-la em dois quadros gerais: mitos primitivos e mitos secundários e 

locais. 

Os primeiros são mitos gerais indígenas, como por exemplo, o Jurupari, 

Curupira, Boitatá e Ipupiara. Já o Tupã, uma criação do branco europeu, era usado 

pelos jesuítas para convencer os nativos a seguirem o Cristianismo. Uma espécie 

de transfusão de sangue espiritual, princípio do bem contra o mal, representado por 

Jurupari. E os colonizadores europeus? Penetravam nas noites escuras, 

observando o pavor das malocas indígenas, em direção às casas-grandes, com os 

colonos assustados e espavoridos, olhando o mundo selvagem, cheio de curupiras 

e lobisomens. 

Quando se refere ao negro, Cascudo diz que a força de seus mistérios era 

religiosa, pedindo cerimonial, ritos, danças, comidas protocolares, indumentárias. A 

religião para os africanos era a razão maior, um estado de espírito, contando suas 

histórias, ressuscitando animais monstruosos, falando de tesouros, casamentos de 

astros, pavores, lembranças angustiantes rondando o mundo infantil. Em sua 

pesquisa, Câmara Cascudo afirma que o Quibungo, uma espécie de negro velho 

que assombra crianças, não chegou com os africanos, é brasileiro, engendrado na 

Bahia, armado peça por peça, indiferente a outras regiões. Mito negro só Quibungo.  

É importante observar que o Brasil é um país de dimensão continental e que 

a vastidão das matas, dos rios, chapadões desolados, as caatingas de vegetação 

rala no litoral, não estavam vazias de entidades poderosas e ardentes.  

Entre as florestas e águas tropicais, o Olharapo se tornava Mapinguari; o 

Bicho-Homem era o Capelobo; as cobras encantadas convergiam para o reino das 

boiaçu e das boiúnas. As aparições noturnas eram em forma de chibambas, negras 

velhas, mãos-de-cabelo, de palha e de fogo. 

O português colonizador, andando com seus sapatões de bandeirantes, 

trazia consigo os mitos “gerais”, que se mantêm verdadeiramente peninsulares. 
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Nenhum Saci-Pererê é ignorado no Norte e Nordeste; nenhum Caipora, pouco 

conhecido em São Paulo e Minas Gerais, pode ser comparado ao Lobisomem que 

trota toda sexta-feira por todos os estados do Brasil. O Boitatá, que acende seu 

clarão pelas vilas e caminhos. Podemos dizer que os mitos portugueses têm, no 

Brasil, a prerrogativa do domínio. 

Os tupis-guaranis contribuíram com a maior parte dos mitos indígenas. 

Estavam em situação social e geográfica capaz de lutar, aliar-se, combater e fundir-

se com o português. Subindo do Sul para o Norte, na parte Leste estavam os Jês 

que, batizando quase dois terços da terra brasileira, foram os primeiros homens 

para o contato. Assistiram à primeira missa, testemunhos inconscientes do auto de 

posse e foram tropas auxiliares que ajudaram na destruição. 

Os mitos indígenas foram os primeiros catalogados, logo confundidos com 

os mitos portugueses. Confundiram-se uns, ajustaram-se outros, completando-se e 

avivando características além. 

Nos mitos indígenas, tupis, a influência portuguesa não consegue deformar 

por inteiro, mas os populariza. Os portugueses aceitaram os duendes das florestas 

tupis como seres normais e capazes de façanhas idênticas.  

A teogonia tupi alargou o âmbito de seus espaços. Nas noites escuras, o 

pavor passava das malocas indígenas para as casas-grandes, onde os colonos 

abriam os olhos espavoridos para a escuridão cheia de curupiras e lobisomens. 

É preciso levar em consideração que o melhor condutor dos mitos foi 

incontestavelmente o mestiço. O “mestiço” não é tomado aqui em sua acepção 

étnica rigorosa. É o filho de pais de raças diversas. Mestiço é o “misturado”, 

mameluco. O mamaluco dos cronistas paulistas. 

Vivem os nossos mitos como na teoria dos vasos comunicantes, em viagem 

ininterrupta, do Acre ao Rio Grande do Sul, dos araxás goianos à sombra dos 

pinheiros de Santa Catarina e Paraná, das montanhas de Minas Gerais aos 

tabuleiros do Nordeste, do sertão da Bahia aos buritizais maranhenses. 

“Se houvesse uma égide para o nosso folclore, nesse particular não seria a 

esfinge de Gizé, imóvel e serena, desafiando explicação humana, mas o Boitatá, 

clareando e fugindo, atração e pavor, enchendo o próprio mistério de seduções 

imprevistas e de convites irresistíveis”. 

No inconsciente coletivo do povo, o Jurupari ainda aterroriza, principalmente 

nas Amazonas; a Caipora galopa pelas matas guiando a caça; o Saci assusta os 

viajantes, acendendo seu cachimbo de fumo emprestado; o Curupira passeia nas 
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florestas; o Boitatá clareia os caminhos com o lume azulado do seu mistério; no 

fundo dos rios, a voz irresistível das Mães d’Águas.  

No Rio Grande do Norte, os mitos do litoral são de todo o Nordeste, de todo 

o Brasil. No mar há sereia e não se conhece a Mãe-d’água, que só aparece em 

períodos de grandes enxurradas dos rios sertanejos. Corre o Lobisomem, chocalha 

a Burrinha-de-Padre, clareia o Batatão. A Caipora chibateia os cachorros dos 

caçadores descuidados, à procura de fumo e cachaça. No Nordeste, o Batatão é o 

fogo parado, a alma de compadres e comadres que, em vida, não guardaram o 

devido respeito da Igreja católica. “São obrigados por isso a penar até que seja 

cumprida a sentença determinada pelo criador”. Mula-de-Padre – A mulher namora 

compadre. Quando morre, vira uma burra que anda com guizos e chocalhos, que só 

aparece em dia de sexta-feira.    

Da obra Geografia dos Mitos Brasileiros, que foi a referência para esta 

palestra, fiz por bem indicar as diferenciações regionais, citando os títulos e as 

respectivas páginas para facilitar consultas:  

 

Mitos Primitivos e Gerais (indígenas-europeus-africanos): Tupã, 41; 

Jurupari, 51; Jurupari-diabo, Tupã-Deus, 52; Quando Jurupari era Deus..., 57; Que 

quer dizer Jurupari?, 68; A lenda de Jurupari, 69; Jurupari é brasileiro?, 73; 

Documentário, 74; Anhanga, 77; Curupira, 84; Documentário (Vale do Rio Doce, 

Espírito Santo), 88; Caapora, 91; Caapora e Caipora, 94; Caipora anão ou gigante, 

94; Transformação do Caapora, 95; O Caipora chileno e argentino, 96; Caipora, 

caiporismo, 97; Saci-Pererê, 99; O Saci fora do Brasil, 105; Uma explicação da 

viagem do Saci, 109; Boitatá, 119; Documentário, 121; Ipupiaras, Botos e Mães-

d’água, 122; Os mitos nos cronistas estrangeiros, 142; Lobisomem, 145; A tradição 

clássica de Licáon, 145; A tradição romana das Lupercais, 146; A tradição erudita, 

149; Da metamorfose vulpina, 147; A metamorfose por castigo. A expansão do mito, 

150; O Lobisomem em Portugal, 152; Forma e processo de encantamento, 153; O 

Lobisomem feminino, 154; O Lobisomem na América, 154; O Lobisomem no Brasil, 

155; O processo de encantamento e da cura, 158; Duas estórias de Lobisomem, 

159; As duas explicações populares da licantropia, 161; Mula sem Cabeça, 162; 

Documentário, 165. 

 

Ciclo da Angústia Infantil: Tutu, 167; Documentário, 168; Coca e Cuca, 

169; Documentário, 176; Mão de Cabelo (Minas Gerais), 177; Chibamba (sul de 
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Minas Gerais), 178; Cabra Cabriola (Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), 179; 

A Bruxa (todo o Brasil), 180; Alma de gato (Rio Grande do Norte e Paraíba), 182.  

Ciclo dos Monstros, 185; Mapinguari, 189; Capelobo, 193; Documentário, 

194; Pé de Garrafa, 195; Documentário, 198; Labatut, 199; Documentário, 201; 

Quibungo, 201; Documentário, 205; Papa-Figo, 206; Documentário, 209; Gorjala, 

209; Documentário, 210; Bicho-Homem, 210; Documentário, 212; Alamoa (Ilha de 

Fernando de Noronha), 217; Documentário, 218; Angoera (Rio Grande do Sul), 219; 

Anta-Cachorro (Pará e Goiás), 222; Anta Esfolada (Rio Grande do Norte), 222; 

Documentário, 223; O Arranca-línguas (sertões de Araguaia), 224; Barba-ruiva ou 

Barba-Branca (Piauí), 226; Documentário, 229; O Bradador (São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Santa Catarina), 231; A Cachorra da Palmeira (Alagoas), 236; 

Documentário, 237; Canhambora (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), 242; 

O Carbúnculo (Rio Grande do Sul), 243; A Casa de Bororé (Rio Grande do Sul), 

246; Cavalo-marinho (Amazônia), 247; Cavalo sem Cabeça (São Paulo, Mato 

Grosso e Fronteira de Minas), 249; A Cobra-de-asas (Bom Jesus da Lapa-Bahia), 

250; As Cobras da Lagoa de Extremoz (Rio Grande do Norte), 252; Documentário, 

253; A Cobra Norato (Pará), 254; Documentário, 255; Corpo-seco (São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Nordeste do Brasil), 259; Curacanga ou 

Cumacanga (Maranhão e Pará), 260; Os filhos de Chico Santos (Paraná), 263; A 

dança dos Tangarás, 264; O Gogó de Sola (Acre), 265; Jacaré, Mãe-do-terremoto 

(Amazonas), 268; João Galafuz (Pernambuco, Alagoas e Sergipe), 269; Juriti 

Pepena (Pará), 270; Mãe do Ouro (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

Minas Gerais, São Paulo e todo o Sul do Brasil), 271; Documentário, 272; Mão 

Pelada (Minas Gerais, 275); Documentário, 277; O Negrinho do Pastoreio (Rio 

Grande do Sul), 285; Onça-Boi (Amazonas e Acre), 291; Onça Maneta (São Paulo e 

Minas Gerais), 292; A Porca dos Sete Leitões (São Paulo e fronteiras de Minas 

Gerais), 295; Documentário, 296; Tibarané (Mato Grosso), 300; Vaqueiro misterioso 

(tradição em todas as regiões brasileiras de pastoreio), Documentário, 301; 

Documentário, 305; Zumbi (Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro), 308. 

   

ADENDOS... 

 

O Fabulário poético, 313; A cabeça errante, 321; Um documentário de 

Gonçalves Dias, 323; As Amazonas, 325; Mitos paraibanos, 327; Documentário, 

328; Mitos de Alagoas, 333; Mitos de Santa Catarina, 338; Mitos de Sergipe, 340; 

Von Martius e os mitos amazônicos. 
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Fonte: CICLO DE PALESTRAS ON-LINE IOV BRASIL 2021 - TEMA: DIÁLOGOS 

COM O FOLCLORE – MESA 1: MITO, IMAGINÁRIO E FOLCLORE - DATA: 03 de 

agosto de 2021, 20h - PALESTRANTES: Eduardo Benzatti, Severino Vicente, 

Andriolli Costa e Mestra Nazaré do Ó Mediadora: Profa. Marlei Sigrist – 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=h6k0J_gwi7k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6k0J_gwi7k

