
Raimundo Girão 

��Por mais que os maiores críticos modernos tenham feito 

justiça ao grande escritor, ainda é pouco o que se tem feito e 

escrito a seu respeito para compensar, ao menos, sua mem6ria 

das injustiças que sofreu em vida e da relativa incompreensão 

da geração que se lhe seguiu, inclusive a de seu maior bi6grafo, 

Araripe Júnior". 

A. Amoroso Lima 

A zoogeografia é estudo do !mais alto interesse cientifico. 
Conhecer o me·io ambiente e suas relações com os seres vivos, 
ou seja a ecologia, dá ao estudioso elementos dos mais com
plexos efeitos e variações. No tocante ao reino ani mal,  é in
d ispensável uma melhor informação sobre o habitat de cada 
um, para expl icar- lhe a presença, as suas mig rações, a sua 
extinção, bem co!mo defin i r  os caracteres próprios de cada 
espécie. 

Para os animais, três são os modos de sua vida: animais 
marinhos, animais terrestres e animais de água  doce, forman
do um conjunto, na verdade, i nseparável. O Ceará, Estado 
marftimo, mostra essas três modalidades: ani: mais do mar, ani
mais da terra e do ar e animais de água doce dos se· us rios, 
lagos e açudes. Os primeiros, isto é, os animais marinhos não 
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sofrem as variações do meio, porque o mar é sempre o ,mes
mo. Os demais os suportam da maneira mais direta e ime
diata, pois que o ambiente terrestre resulta de fatores vários, 
dos quais os mais importantes são o c li·ma e o solo. 

Incrustado na reg ião do Nordeste brasi lei ro, refletindo os 
seus diversos aspe·ctos, está o Ceará exposto a mudanças, não 
raro radicais, da meteorologia, extrema·da nos calores quase 
insuportáveis e na falta relativa ou absoluta do elemento super
vivificador a água. Essa osci lação meteorológica, compre
endida entre as grandes chuvas e a sua ausência total por 
longo tempo, determina nos seres vivos vegetais e animais 

um comporta, mento especial para garantir a sua sobrevi
vência. Com os bons invernos ou as prolongadas estiagens 
as plantas vicejam ou se desfol,ham, quando não morrem, ao 
mesmo passo que os animais se· vêe·m reduz i·dos de certos 
at ributos, modificando para o melhor ou para o péssi�mo os 
seus modos de ali.mentação e, portanto, a sua existência mes
ma. Com os grandes verões ou co·m as secas os rios cearen
ses, de formaç�o torrencial, . secam de todo ou ficam l im itadas 
as suas. ág uas a poços, maiores ou .menores; e e·ntão os ani
mais de ág ua doce ficam em penúria , se efetivamente não su
cumbem, com a conse·qüente re·d ução das espécies. 1: a ra
zão, af inal, da pobreza de nossa fauna hídrica. Mu ito bem o 
resume Tomás Pompeu Sobrinho (Esboço Fisiográf,!co do Cea
rá, Fortaleza, I mprensa Universitária do Ceará, 3� ed., 1962, 
p. 196) : "Ao te:mpo das ág uas os rios descem com enorme 
volume dágua, as lagoas são plenas, os açudes sangram, a 
fauna fluvial tem largo desenvolvimento, a prol iferação é ex
traordi nária. Cessa.das as ch uvas, volta o estio que se acentua 
progressivamente. Os rios deixam de  correr (apartam); os ani
mais aquáticos recolhem-se aos poços. As lagoas e pe·que
nos açudes secam; os peixes, de  âmbito sempre mais estreito, 
devoram-se· e são devorados pelos outros ani mais e pelo ho
mem. ( . . .  ) Sobrevi ndo as chuvas, logo nas pr imeiras águas, 
os peixes deixam os poços e açudes, ansiosos por achar lugar 
propício à desova. t: provável que as águ as estagna·das e 
barre·ntas dos ú lt imos meses do estio não lhes sejam conve
nientes; as águas das primei ras chuvas são então avidamente 
i nvadidas por cardumes prodig iosos." 
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N o  que respeita à fauna terrestre, sabe-se que esta é in
fl uenciada pela mais ampla do Brasi l e mes.mo da América do 
Su l  Oriental ,  pois nenhuma barreira a isola; não se· opõem obs
tácu los nesta vasta região do Continente, criando zonas sepa
radas e restritas. "Somente as condições cl imáticas e de· solo, 
portanto também f lorfsticas, in'f luem na distribuição da vida 
an imal." 

�Disso resulta que os fatores cl imáticos e geológicos do 
Nordeste i mponham à fauna local ce-rtas adaptações i rrecor
rfveis,  de  sorte a fazê-la bem d iferente, em qual idade e n ú
mero, d a  fauna de uma região rica de águas e de f lorestas. 
"As formas de grande desenvolvimento desapareceram ; j á  não 
temos os gran·des mamfferos dos outros Estados: a anta, o 
tatu-canastra, o tamanduá-bandei r a, a capivara, a queixada, o 
veado galheiro etc. Esses ani.mais não pudera!m resisti r ao 
reg ime das secas" é de Tomás Pompeu Sobrinho. "Os aci
dentes topog ráficos, a constituição do solo, as pequenas dife
renciações do  c l ima criaram, como relatamos, diferenciações 
f lorísticas. 

Conquanto não tão acentua·da, criaram também, dentro 
do n osso te rritório, uma certa diferenciação faunística. N as 
caatingas, nas prai as e· tabule iros abertos, poderosamente inun
dados de l uz, a fauna terrícola predo,mina, sobretudo as espé
cies h i pógeas. Nas .matas driáticas das serras, nas baixadas 
frescas, ao lado da furna epfgea, avulta a arborícola, na. beira 
d a  mata, nas c larei ras. As formas aquícolas são, em geral , 
raras. Nas partes áridas e serrotes secos de pedras, nas pe
quenas cavernas, não temos propriamente· uma fauna cavern r
cola, mas espécies próprias dessas reg iões, principalmente 
constantes de roedores e répteis, que procuram as gretas, as 
locas e fendas dos rochedos" (idem). "Temos poucas áreas 
f lorestais; dominam as caatingas abertas. A nossa fauna adap
ta-se, pois, principal.mente às condições das regiões descober
tas; é por isto que notamos a deficiência de formas arborrco
las, dos macacos, dos o·ffdios dendrofídios e dos anffbios." 

Todas essas considerações e outras mais, levaram o gran
de m estre dos estudos e problemas do Nordeste a conc lu i r  
que: "Salta à primeira vista uma d iferenciação ·evi dente da 
fauna cearense ou melhor do Nordeste brasi le i ro, que lhe abre 
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espaço à parte. O Nordeste árido ·dO B rasi l  constitui uma sub
divisão perfeita, mente de·fi n ida sob o ponto de vista faunrstico; 
te�mos uma fauna nordest ina." (p . 219) 

P orque não é assi m tão numerosa e variada, a nossa fau
n rstica, j á  agora é bem estudada e c lassificada, mas é de 
admi rar que J osé de, Al·encar dela t ivesse, ao seu tempo (bem 
mais de u�m sécu lo), uma melhor notícia, a ponto de  surpreen
der n a  exatidão co!m que aos bichos do Ceará ele se refe·re 
na composição dos seus l ivros cearenses Iracema e O 
Sertanejo. 

Alencar nasceu no d ia  19 de maio de 1829 num sítio -
Alagadiço Novo da então vi l a  e termo de Messejana, vi la 
criada com este nome, substi tu indo ao antigo de Paupina, e 
instalada em 19 de janei ro de 1760, sofrendo posteriores ex
ti nções e restaurações até ser, por fim,  decl arada extinta pela 
Lei Estadual n9 1 913, de 31 de outubro de, 1921 , incluído daí 
por diante o seu território no do ·municíp io  de Fortaleza. 

Aí viveu até 1838, ano em qu·e,  com o pai, o já Senador 
do I mpério, José Martin iano de Alencar, teve de  reti rar-se para 
a Corte, fazendo viage!m com de.mora na região do Cari ri (Cea
rá). Travessia a cavalo, de j ornadas diárias curtas, capazes de 
permiti r ao viajar  boa apreciação das coisas e paisagens que 
aos seus o lhos se sucedem. Descanso ou  repouso no mais 
q uente do sol e cam·inhadas por parte d a  noite, especialmente 
nas de l uar. Arrancham-se os viajantes para esse, repouso in
d ispensável à sombra de a lguma árvore frondosa ou no al
pendre hospitalei ro de alguma casa de fazenda. A permanên
cia no Cariri dá  ao menino Cazuza ensej os a outras visadas 
que se repeti riam na marcha pelos se-rtões de Perna�mbuco e 
Bahia, e dar  até a chegada, por mar, ao Rio de Janeiro. O 

próprio Alencar, em nota f inal a O Sertanejo, é explfcito em 
dizer: "Que travessia!" Refere-se o autor à viagem que fez 
do Ceará à Bahia por terra nos anos de 1838 e 1839. A essa 
j ornada che·ia  de  acidentes e feita aos nove anos, deve o autor 
as mais vigorosas impressões da natureza americana, e das 
quais se acham os traços em mu itos dos seus l ivros, especial
mente n'O Guarani e Iracema e agora n'O Sertanejo. 

Tudo isso, a sua puerfcia em M essejana, l ivre ao contato 
do campo meio praia meio sertão ; as suas observações ainda 
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que infant is pelo sertão a dent ro; e o a que pôde assist i r no 
t rato pastori l  da  labuta sertaneja, tudo isso natural mente im
prim iu  no espfrito do intel igente infante fotog rafia nft ida e in
delével do amb·iente que mais tarde servi ria de base ffsica aos 
seus romances e out ras produções l iterárias. A distância do 
tempo e de lugar não apaga nunca essas rele·mbranças, se�m
pre crivadas da mais desconsolada saudade. 

Mais tarde, em fins de 1847 , aos dezasseis anos de  idade, 
na j uventude, portanto, achando-se a estudar em São Paulo ,  
volta em férias ao Ceará, onde pe·r.manece no cu rso de dois 
meses, revivendo os ·encantos do Alagad iço Novo. Viera com 
o i nt uito de gozar férias e visitar o pai que aqui se achava 
doente. De·ixa Fortaleza em começos de abri l do ano seguinte, 
indo cont inuar os estudos, agora no Recife. Por certo, novas 
impressões colheu da paisag.em cearense, das coisas, do povo, 
das t radições e hábitos de· terra, nu�ma recriação fel iz. 

Daí por d·iante, só em novembro de 1860, já falecido o 
genitor, ret orna à "terra natal",  com 0 objetivo de preparar a 
sua e leição para Deputado Geral , no que não perde tempo 
nem ocasião para ver, ouvi r e d ialogar, co.mo exigem dos can
d idatos as campanhas polít icas. Está em Fortaleza, onde se 
hospeda, vai a Maranguape, vai. a Aquirás, cidades l imítrofes 
com a Capital .  � e·leito. E regressa à Corte com a vitór ia 
e leitoral  e mais co�m out ras visões da vida cearense e, o que 
é melhor, com o projeto de escreve- r um l ivro que bem t ra
duzisse o valor dos seus conterrâneos, configurado no enredo 
que const itui a est rutura do seu Iracema Lenda do Ceará, 

dedicado expressamente "A te rra natal (por) um f i lho ausente". 
Ainda uma vez, o f i lho ause·nte respi ra os ares venturosos 

de suas saudades: em 1873. Vem a conselho médico. Trá-lo 
o vapor Guará e chega a Fortaleza na tarde do d ia 26 de ju
nho, após viagem de 13 d· ias. To,ma casa na vi la de Arron
ches (Parangaba) , a poucos qu i lómetros de Fortaleza, já  a ela 
l igada por  est rada de ferro. Mete-se em contato com as pes
soas para obter informações que vai anotando. Com uma 
delas, o velho F i l ipe  Perei ra, alonga-se e.m perguntas, e d iz  
que com e le  aprendeu mais d o  que numa b ib l ioteca. Vai a 
Maranguape, onde é hóspede do seu velho amigo coronel Joa
quim de Sousa Sombra e é constantemente visitado. P ercorre 
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srtios do pé-de-serra e outros de  eng enho de rapadura e de 
beneficiamento de algodão. Al i, faz relações com o moço João 
Capistrano ·de Abreu, o futuro maior h istoriador do Brasil, de 
quem se torna amig o. Na Capital recebe ho.menagens consa
g radoras e toma parte, em 14 de  setembro, d a  solenidade de 
inauguração da Estrada de Ferro de  Baturité, d a  qual passa a 
ser acionista. O seu d iscurso, n o  momento, impôs si lêncio per
feito, enaltecen·do a val ia ,moral e a coragem do cearense. Para 
conclu ir: "Concede-me a Providência, senhores, que ainda uma 
vez restituído à minha terra natal ,  eu me associe, como hoje, 
ao vosso júb i lo  patriótico, levantando  um brinde: Ao futuro 
bri l hante do Ceará! Ao seu progresso moral e material!" 

Nota sal iente e vigorosa n a  existênc ia  de José de Alencar 
será este amor da te rra natal em tantas ocasiões por ele ma
nifestado, onde quer que fosse. 

Iracema começa por u.ma evocação vibrante : "Verdes ma
res de minha terra natal,  onde canta a jandaia nas frondes da 
carnaúba." Inicia O Sertanejo com outra evocação saudosa: 

"Esta i.mensa campina, que se d i lata por horizontes in
findos, é o sertão de m inha terra natal. Aí campeia o deste
m·ido vaquei ro cearense, que à unh a  de cavalo acossa o touro 
indômito no cerrado mais espesso, e o derriba pela cauda com 
admi ráve· l destreza. Af, ao :morrer do d ia, reboa entre os mu
g idos das reses, a voz saudosa e p langente d o  rapaz que abóia 
o gado para recolher aos currais n o  t�m po da ferra. Quando 
te tornarei a ver, sertão da m·inha  terra, que atravessei há 
tantos anos na aurora serena e fel iz  de  m inha  infância? Quan-

. do tornarei a respi rar tuas auras impregnadas de perfumes 
agrestes, nas quais o homem comunga a seiva dessa natureza 
possante?" Na carta-prólogo d a  p rime i ra edição de· Iracema, 

deixou ·escrito: "O l ivro é cearense. Foi  i maginado ar na l im
pidez desse céu de cristalino azul ,  e depois vazado no cora
ção cheio das recordações vivaces de  u.ma imaginação vir
gem. Escrevi-o para ser l ido  lá, n a  varan·da d a  casa rústica ou 
n a  fresca sombra do pomar, ao doce embalo da rede, entre 
os m u rmúrios do vento que c repita n a  areia ou  farfalha nas 
palmas dos coque·i ros. Para lá, pois, que é o berço seu, o 
envio." 
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A enfermidade incurável não permiti u voltar mais uma 
vez. Deixou inscritos no texto de o Sertanejo todo o seu en· 
t usiasmo e a benquerência pela "terra natal" ,  expressão de ca
rin ho que se1mpre repete. o Sertanejo é preparado em 1875 
e em 1877 morreu o escritor, "o f i lho ausente" . 

Das experiências de suas estadas no Ceará e das infor
mações que pacienteme·nte colheu sobre os aspectos e vida 
da P rovíncia, t i rou o substrato suficiente para falar com segu
rança sobre uns e out ra. Metódico, anotava o que desejava 
fixar n a  me·nte para uti l ização oportuna. Tive·mos a ventura de 
folhear os seus manuscritos, depositados no Museu Histórico 
Nacional ,  e admi ramos como cui·dava dos assuntos por que se 
interessava. Lá está, por exemplo, o dese·nho, por ele feito, do 
esque1ma de um carro de bois, com a especif icação de todas 
as pe·ças e sua minuciosa nomenclatu ra. També.m se acha, al i ,  
um pequeno d ic ionário, escrito de sua mão, ·de pal avras que 
empregaria quando fosse o caso. 

Expl ica-se, assim, a surpreendente· veracidade das imagens 
a que recorria no seu est i lo  comparativo de tão belos matizes. 
Raramente false·ou,  e qual o escritor que ficou imune dos erros 
e exageros? 

O reparo de Araripe J únior de que Alencar escreve·u O 
Sertanejo apenas sobre infor,mações deve ser aceito modus in 

rebus. Os labores do sertão pecuário eram, e ainda são, os 
mesmos em todo o te·rritório provincial, vinda, pode ·d izer-se, 
a fazenda do criatório até a pancada do mar. · Fazendas de 
Maranguape não diferiam, nem ainda hoje não diferem, das da 
alt a  interlãndia. De modo qüe o escritor, j untando quantas i m\01 
pressões registou no se·u espí rito, desde o menino de 9 anos, 
e quantas informações colhe·u daqueles que, co.mo o velho  
F i l ipe Pere ira, lhe servi ra�m mais que· a leitura de uma bibl io
teca, ficou senhor de si no assunto. Exclusivame·nte à custa de 
informações foi O Gaúcho, porquanto o ro· mancista não conhe-· 
cera o Rio G·rande do Sul. Sem nunca ter ido à Amazôn ia, 
Rodolfo Teóf i lo escreveu O Paroara, que· é um dos seus l ivros 
reeditados. 

O que devemos re·conhecer é que a obra d e  Alencar é 
autênt ica quanto o possa ser a obra de um· escritor falec ido 
aos 48 anos d e  idade e tendo tudo o que produzi u,  e muito,  
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l im itado ao perrodo de vinte anos ,  de  1857 a 1877. E essa 
autenticidade, revestida das roupagens de um est i lo  de sonora 
mús ica e assente numa l i ng uage1 m  de s uavidade e beleza ex
pressionai, deu ao romancista cearens e  o galardão da supe
rioridade, capaz de res ist i r  às bordoadas e estocadas de· crr
ticos apaixonados ou alugados, atravessando vitoriosamente os 
dias e os anos. Como bem afi rma Alceu de Amoroso Lima, a 
atualidade dessa obra é f lag rante, sendo certo que a crrtica 
mais moderna e mais autorizada j á  fez j ustiça ao grande es
critor. "O povo continua fiel aos seus romances."  "As gera-
ções �modernistas e pós-modernistas no sentido em que 
empregamos a e·xpressão desde 1922 (são ai nda palavras 
de Amoroso Lima) estão muito mais próximas de Alencar que 
os seus sucessores imediatos .  Tanto a i nf in idade dos leitores 
populares que continuam até hoje a l ê-lo! pelo Bras i l afora, 
especialmente no i nterior, como a complexidade i ntelectual 
dos que viveram intensamente mais um sécu lo  de requinte 
cultural, sentem hoje· que a obra de  Alencar, longe de des
vanecer-se, tende a recuperar o terreno perd ido durante o 
império do natural ismo e do cientificismo" (José de Alencar, 

esse desconhecido?, em Edição Centenária de Iracema, MEC 

- Instituto Nacional do Livro,  1965) .  
Foge-nos capacidade para comentar criticamente essa 

obra imorredoura, pois que não pretendemos ser sapateiro 
tolamente ansioso de i r  além do sapato. Este nosso estudo 
restringe-se ao Iracema, " romance-poema" e a O Sertanejo, 
ambos com o teor comu.m  de livros cearenses do escritor. Do 
primei ro já  uma l ivraria toda o fez seu objeto de apreciação, 
s empre ornada de louvores . "Alencar é de  Amoroso, ainda 
- foi maior do que em geral  s e  pensa. Iracema mais bela 
ainda do que se diz."  "Bastaria Iracema para consagrá-lo (ao 
autor) o �maior criador da prosa ro.mântica, na Hngua portu
guesa, e o maior poeta i ndianista" é opinião de  Augusto 
Meyer. 

O outro, O Sertanejo, veio como exaltação à pessoa do 
sertanejo nordestino, na figura d a  s ua mais Hdima expressão 
- o vaquei ro,  vendo·o i ntegral mente nos fatos e fastos da 
vida das caatingas ,  não à da época de  hoje, mas à das eras 
do século  17, quando se ag itam as ce·nas do romance, vida 
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de  mi l  obstáculos, fa'm'iliarizado, por assim dizer, o homem 
com os b ichos, as onças traiçoei ras, as cobras perigosas. 

"O ú ltimo romance que Alencar publ icou em vida e que 
sai u  a lume e· m  1875 , haveria de corresponder a uma espécie 
de srntese de suas qualidades e defeitos, e é este O Sertanejo, 
que a terra natal lhe inspi rou. Vam·os encontrar aqu i ,  de par 
com as i.mpressões da natureza j á  transposta para O Guarani 

e Iracema, a revivescência dos traços de alguns de seus tipos 
mais vigorosos, reunidos agora numa como visão sintética do 
esprrito criador do ro,mancista, súmula ou resumo do conteú
do e da forma de sua mensagem li terária" (Josué Montelo, 
Uma influência de Balzac: José de Alencar, prefáci o  à edição 
de O Sertanejo na Colação Livraria José Ol ímpia Editora, v. 
XVI). 

Alencar, como também em Iracema, não traiu à veracidade 
dos conceitos ao indicar, com as devidas tintas, as qual idades 
dos ani mais que, como no campo, pervagam pelas páginas 
de O Sertanejo. Pode ter-se enganado às vezes, o que não é 
de estranhar e,m qualquer obra de ficção; pode ter ·dado mais 
cor aos dons de Arnaldo, o jovem· vaquei ro, porém isto vai à 
conta de sua imaginação opulenta e fe·cunda. Mas se recuar
mos ao sertão do primei ro século da penetração civi l izadora 
n o  Ceará, teremos que concordar, co.mo frisamos, em que 
o se-rtão de hoje é um sertão civilizado e não puramente agres
te, como aquele, em que o ho!mem enfrentava uma n atureza 
terrivelmente hosti l  povoada de· mataria fechada e espinhenta, 
da an imais ferozes de toda sorte, além da reação do índio 
rebelde à desg raça da fuga ou da sua exterminação pelos in
vasores. At itudes, proesas ou decisões de Arnaldo não cau
sariam nenhum espanto, senão admi ração, aos que viviam na
quela época, no sertão em processo de desbravamento. 

Rele,mbrem-se quantos feitos extraordinários, e até meio 
lendários, têm sido inspiração de versos de cantadores e· dessa 
tão vasta ·a val iosa documentação que se contém nos l ivretos 
da chamada l i teratura de cordel, colocando vaque·i ros céle
b res out ros Arnaldos n a  emoção incontida dos leitores 
de tais cadernos. As · lendas do Boi Espácio, do Rabicho. da 

Gera/da e tantos ig uais são a melhor afi rmação do e�ato valor  
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do vaqueiro sem medo, e não mera fantasia destitu rda de con
teúdo sério. 

Em 1976 publicamos Botãnica Cearense na Obra de Alen-

car (Fortaleza, Imprensa Universitária  d o  Ceará), e af catalo
gamos mais de 80 tipos de p lantas desde a frondosa oltl
cica ao mfnimo cap im trazidas por José de Alencar para 
os textos de seus aludidos livros cearenses Iracema e o 

Sertanejo. Pusemo-nas em forma dicionarizada, com a inser
ção de um texto em que cada uma se registra, bem como a 
enu, meração das outras páginas em que aparecem, além de 
i l ustrá-las com a respectiva c lassificação cientrfica e com ele
mentos outros de ordem folclórica a que  cada qual se prende. 

A aceitação da pequena obra encoraja-nos a fazer o mes
mo em re· lação aos animais de toda sorte, também chamados 
à contextura dos dois romances. O mes�mo critério  é obede
cido, e espera.mos que o nosso esforç.o não fi que no ar, sem 
préstimo, antes seja examinado e considerado como outra 
vontadosa contribuição à inesgotável sabedori a  que sempre 
poderemos extrair da majestosa bi bliog rafia alencarina . 

:� a nossa homenagem de· j usta admi ração, ao notável 
rmessejanense, neste ano em que todo o Brasi l, com o maior 
e o melhor reconhe·ci mento, o reverencia pelo motivo do pri
meiro centenário de sua morte, a 12  de  dezembro de 1877. 

ABELHA " I racema gostava d o  M u ritiapuá, ond e  o vento 
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suspirava docemente; ali e la  despolpava o vermelho coco 
para fabricar a bebida refrigerante adoçada com mel de 
abelha." Iracema, 1 1  O, 1 13, 132, 333. 

A referência, no texto, é especia lmente ao ,mel que a . 
maioria  das espécies de abelhas fabricam como o grande 
produto do seu curioso e eficiente ofrcio.  E l as o extraem 
das flores ou, mais precisamente d o  pólen, e o depositam 
em alvéolos caprichosamente u rdidos, para dele se ser
virem como alimento dos fi l hos o u  larvas. E�m geral é de 
gosto excelente e proprie·dades medicinais, além de ser 
pelo homem usado como adoçante, entrando em diversos 
misteres, Inclusive na farmacopéia. Varia  de cor e den· 
sidade o mel,  confo.rme o tipo de f lor  de que é extrardo, 



a época da col heita e outros fatores. Os fnd ios t inham
no em conta especial e também os homens do sertão, 
notadamente nos tempos mais afastados de hoje. Entre 
outras uti l i dades, o mel de abelha é preferido como revi
garante do organismo humano, havendo aqueles que o 
tomam habitual1mente. Na sua composição entram a água, 
cerca de 20°/o , sacarose, até 5°/o , açúcar i nverti do, ácido 
fórmico etc.  Só as abelhas chamadas sociais ou supe
riores, agrupadas ·em col méias ou em enxames, e não as 
sol itárias e parasitas, ditas inferiores, 0 fabricam em ponto 
e quantidade favoráveis à sua extração, a qual se faz ora 
pe·l o  processo gotejante ou mel virgem, quando escorre 
d i reta ou normal1mente dos favos e neste caso é o mais 
puro; ora por meio de centrifugação, se dal i  reti rado por 
por máquina de sucção; ora pelo prensamento, quando 
ret i rado, a frio ou quente, por meio de prensagem, o que 
às vezes o altera nas suas intrínse·cas qualidades. As abe
lhas superiores dividem-se em Megachí l idas, Antofóri das 
e Apides, famíl ias que se disti ngue·m pelo modo de con
duzir  o pólen : as primeiras o fazem carregando-o no ab
do�men, entre pelos que formam uma e-spécie de escova 
ventral ; nas segundas, esta escova ou escapa de pelos 
situa-se nas pe· rnas posterio res, part icularmente nas tí
bias; ao passo que as ú lti mas, nas Apides, as tíbias apre
sentam uma dep ressão na face externa, rodea·da de pelos 
espec iais, formando uma corbícula ou cestinha onde é 
colocado o pólen. As verdadei ras abelhas sociais perten
cem à Apidae, que constituem três subfamíl ias: Bombi
nae, Meliponinae e· Apinae. Aquelas, fazem a colméia no 
chão com u. m amontoado de detritos vegetais e têm como 
in ic iadora apenas a rainha; na subfamf l ia  segu'nte i nscre
vem-se as abe·lhas si lvestres brasi lei ras, tais como man
d a-saias, u ruçus, jandaíras, tujuvas, jatis, borás, cupins, 
tubis, arapuás, que se d istinguem das demais por terem 
o ferrão atrofi ado e nervuras incompletas na metade api
cal das asas; finalme·nte, as derradei ras, as Apides, tem 
no B rasi l ,  unicamente, a espécie Apls mellifica Lin, ou 
abelha-do-reino, importada da Europa (estamos resumin
do o t rabalho do padre Jesus Santiago Moura, Professor 
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d a  Universidade do Paraná, i nc l uso na Enciclopédia Barsa, 

ve·rbete ABELHA). "Se quisermos compreender melhor os 
trabalhos de invest igação que se real izam relativamente 
aos insetos, ·examinemos a colméia ápica de abelhas sel
vage·ns, alojadas numa árvore oca. Te,m sempre uma en
trada principal com vários favos de cera l ustrosa penden
tes no interior da porta. Alg uns destes favos contê.m mel, 
outros, pólen. Numa terceira c lasse de  cél ulas, chama
das células- berço, vivem as larvas ou abelhas em em
brião que ainda não têm asas nem patas. Em cada 
colméia há ui ma rain ha ou  abelha-mestra que põe, 
d iariamente, cerca de 3 000 ovos, e um número determi
nado de zângãos, cuja ú nica função consiste e·m fecundar 
as jovens rainhas vi rgens, quando a colméia chega à épo
ca da repro·dução sexual" (Jean Georges, A C·olméia: um 

��Animal Extraordinário·." in O Assombroso Mundo da 

Natureza, editora Seleções do Readers Digest, Rio de Ja
neiro-Nova I orque). 

U1 ma li teratura vasta ocupa-se das abel has, desde os 
tempos antigos e bíb l icos. Maurício Maete· rl ink, escrito r 
e f i lósofo belga, depois de ter publ icado A Inteligência 
das Flores, A vida das Formjgas e a Vida das Térmitas, 

deu a públ ico A Vida das Abelhas, l ivro que se universa
l izou em traduçõ es em tu·do que é l íngua culta, com vá
rias edições. Livro que o tradutor português, Cândido de 
Figueiredo, qual if icou de "um poe·ma e·m prosa, em que a 
natureza pal pita, mais intensamente, talvez, que nas pró
prias Geórgicas do Mantuano." Sem querer ·escrever um 
tratado de apicultura, como ele mesmo afi rma,  o autor na 
verdade quase tudo disse sobre esse tip·o de himenóptero 
genti l e i ncansável . Cita quantos até e le as estudaram 
profundamente, cuidadosa·mente·, beneditinamente, cienti
ficamente. Com efeito, conforme a �mitologia grega, as 
abelhas do Monte Ida al ime·ntavam, quando cri ança, o deus 
Júpiter. As do H imeto se to rnara.m famosas. A Gregório , 
rei da Espanha, parece dever-se o uso do mel de 
abelha na Medicin a  e na al i mentação . Aque·le mes
mo Virg íl io ,  das Geórgicas, cog ita dos costumes do 
valioso inseto. Napoleão qu is  o seu manto real ornado 

• 



com a f igura de abe·lhas. Simbol izam estas a i mortali
dade na mito logia dos Vedas e na de outros povos. Para 
Aristóteles, si.mbol izavam a esperança. Também simbol i
zam o estudo ou trabalho profícuo e acurado. Compõem 
n a  Heráld ica muitos ·escudos e brasões. Em nosso Pafs 
o número de espécies sociais é g rande. No Nordeste, o 
mel da abelha foi e ainda é de procura intere·ssada, quase 
uma panacéia, servindo para muita coisa. Como curiosi
dade, sai ba-se que a abelha vive cerca de oito semanas; 
n este período visita de 15 a 20 mi l  f lores. Um qui lo de 
mel  representa um percurso de 400 mi l  qui lô�metros de 
vôo, ou seja, dez vezes a volta da terra. Vive no folclore 
e inspira os poetas. 

"POEMA DAS ABELHAS 

Sobre a umbe/a e o frescor de amplo bosque, olvidado 
num recanto de fraga, entre fiqueis e glastos, 
morria um tronco ancião desnudo, abandonado 
Br.�areu, movendo no ar os tortos m1embros vastos. 

Nele, ·negro espinheiro anoso, esburacado, 
gazil, veio pousar, entre vermes nefastos, 

de abelhas um·>enxame. . . E, no cerne esvurmato, 
um cortiço se ergueu, sobre os tecidos gastos. 

Um rude lenhador, qu.e ali passou, um dia 

o tronco derrubou, vibrando a acha que fulge; 
e o claro mel colheu, dentre a cera sombria. 

E em troca, a áurea colmé.�a, em bando inquieto e loiro, 
cercando 0 lenhador, brilha, zumbe, refulge, 

e envolve--lhe a cabeça em uma auréola de oiro." 

AntOnio F u rtado 
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��se alguém te fere cruel, 

Deixa a ofensa por bem dada: 

Vê a abelha dando mel 

Depois de dar ferroada." 

Adauto G�ond im 

Vale como eleme·nto de prognosticação de chu
vas entre os n·o rdestinos, preocupação dos profetas ou 
adivinhos sertanejos. 

"As abelhas, também, são muito observadas, escreve 
Jósa Magal hães em seu interessante Previsões Folclóri
cas das Secas e Invernos no Nordeste Brasileiro (Forta
leza, Imprensa Universitária do Ceará, 1963, p. 28). O ve

·l ho Paul ino, residente em Canindé, d isse-me, uma ve·z, 
quando as abelhas de capuxu e enxu bebem água nas 
cacimbas, de sete,mbro pa.ra outubro, pode-se contar com 
bom inverno. Em outubro de  1949, dizia-me o seguinte 
um sertanejo de B·oa Viage.m :  "No tempo das secas as 
abelhas se escondem ou desaparecem." E exempl ifica: 
"Em 1918 houve muito capuxu , de j u lho até outubro: dois, 
três, quatro em cada for�mig uei ro.  Depois, as abelhas de
sapareceram e, no segu inte, 1919, fo i  uma grande· seca. 
Este ano está havendo muitas abelhas e isto faz crer que 
vamos ter inverno no próximo ano. No ano e.m que a 
abelha jan·daíra, diz o sertanejo Juca Carnei ro, cobre os 
fi lhos com cera, não há inverno.  Acrescenta que no co
meço de 32 t i rou dive- rsos nestas condi ções. O arapuá 
só engorda nas e·ntradas de seca. Se, no f im do ano, o 
mel das abel has é fino e amolecida a cera, o ano seguinte 
é bom. lnfor,mou-me um morador n o  M unicípio de Qui
xadá que, na véspera de bom inverno, o enxu só faz casa 
nos l ugares .mais altos ·e nos anos ru ins tanto nos altos 
como nos baixos. E expl icou-me: "Estes bichinhos do 
mato, todos eles adivin ham. Quando o enxu deixa de 
fazer suas casas nas baixas, é porque e le jâ sabe de 
antemão que vêm enchentes que poderão destruf-las." Diz 
que, no ano em que o cubatão ou abe lha vermelha, não 
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aparece em fins dágua nos al pendres das fazendas, o 
Inverno seguinte é sempre rui1m.'' Existe, de N . A. Moli
na, o l ivrinho Antigo Breviário de Rezas e Mandingas (Rio, 
Ed itora Espiritual ista Ltda., 1973) , que enfeixa inúmeros 
desses artifícios da crendice popular e entre eles se· lê: 
"Mand inga para que se possa t irar o mel das colméias 
sem que as abelhas mordam", com este extravagante 
texto: "A pessoa que for extrai r mel unte as mãos e o 
rosto com o sumo de malvarisco, e depois unte-se c.o1m 
aze·ite que haja servido nas candeias ou lamparinas. Po
derá então aproxi mar-se dos cortiços e extrai r o mel ,  pois 
as abelhas não o picarão. Se, contudo, houver alguma 
que descubra um ponto não muito untado ·e o pique, de
ve-se untar com bastante azeite a parte picada e assim 
Jogo passará o efeito da morde·dura." Ver JATI .  

ACAUÃ "A acauã piou, além, na ·extre,ma do vai . Caía a 
noite." Iracema, 54. 

"O chefe pitiguara é valente e audaz; J rapuã é ma
nhoso como a acauã." Iracema, 85. 

"Acauã, ave conhe·cida, vulgo cauã, ave agourei ra 
entre o gentio (Falco cachinnans)" é co.mo define Teodoro 
Sampaio, no seu Tupi na Geograt:a Nacional. Com a gra
f ia Acauã (Herpetotheres cach}nnans queribundus Bangs e 

Penard), Paul ino Nog uei ra, no "Vocabu lário I nd ígena", pu
bl icado na Rev. do Instituto do C·eará, v. 19 , reg ista-a como 
ave de cabeça grande, cor cinze·nta, barriga, peito e pes
coço vermelhos, costas pardas, asas e cauda pretas, ma
lhadas de branco. Mata cobras, sustenta com elas os fi
J.hos e pendura-lhes como troféu as pe·les na árvore e. m 
que habita. Passa por agourei ra. Os índios, quando es
peram algum hóspede, afetam conhecer pelo canto desta 
ave o tempo em que aquele deve chegar e o te.mpo em 
que deve se demorar na jorna·da. Os ovos secos e feitos 
em pó  são contra-veneno do de cobra. Alencar, no se
gundo texto d á  a acauã como manhosa, talvez pelo modo 
astucioso co�mo ataca os ofrd ios, para devorá-los. O seu 
.canto, para o homem do sertão, prenuncia chuva, mas a 
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verdade é que nas noites âe luar  ela g rita até altas horas, 
seja qual for o tempo. Para Alencar a palavra, túpica, é 
resu ltado de caa pau e aan ·do verbo comer == comedor de 
pau. Porém o mesmo Pau l ino N og uei ra, versado na l ín
gua tupi, acha que não, pois a acauã ou cauã não se ali
menta de pau e s: m de cobras e morcegos. Prefere então: 
acá e um sufixo == briguento; ou acaê ou acab brigar, don
de acanãê briga·dor. Mais parece, no e·ntanto, u�ma ono
matopéia, porque o seu canto é como se fosse a pronún
cia de acauã, triste e monótono. Temos ouvido esse can
to várias vezes, no sertão, mas n unca v�mos esse tipo de 
gavião. 

AGUIA " l rapuã desoeu de seu n inho de águ ia  para segui r 
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na várzea a garça do rio." Iracema, 62. 
"Nlnho de ág uia" porque l rapuã, um dos chefes ta

bajaras, tinha o seu domínio  no alto da se-rra ·da l biapaba. 
l rapuã em tupi vale Mel-Redondo ·e com este nome e ao 
· lado de seu igual Diabo-G rande (J uripariaçu) os enfren-
tou Pero Coel ho de Sousa na primeira exped ição branca , 

· que se fez no Ceará (1603) , vencendo-os na grande serra 
e del·es conseguin·do o j uramento de uma ajuda de paz, 
que souoeram honrar. Não existe· a águ ia no Brasi l ,  nem. 
na América do Sul. A palavra vem do l atim aqui/a; l rapuã 
com·põe-se de ira mel e apuã redondo: é nome dado a 
uma abelha brava por causa da forma redonda de sua 
colméia. Pe·lo processo de corrução red uziu-se ao nome 
atual arapuá. O guerrei ro de que se trata aqui f icou l i
gado à história cearense, a princípio,  e antes da chegada 
dos portugueses, muito amigo dos f ranceses aventurei ros 
local izados na lb iapaba. Essa espécie de abelha propria
mente não ferroa, como pensa Alencar, e s im é agressiva, 
atacando o homem e os an imais emaranhando-se nos ca· 
belos e âelos, aos quais se apegam em vi rtude de uma 
matéria viscosa de que se revestem. A sua col.méla tem 
o formato de uma casa de cupim e situa-se nos galhos 
das árvores alcançando às vezes g rande volume·, com cer
ca de 0,50 m de d iâmetro.  Da fam í l ia  dos Mel iponfdeos 
(Trigona ruficrus). Chamada também i rapuá. 
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ALCfONE "Onde vai co,mo branca alcfone buscan·do o ro-
chedo pátrio nas sol idões do oceano?" Iracema, 49. 

Do lat im alcyone, que tirou do grego a/kyon. Ave fa
bu losa, t ida como metamorfose de Alcrone, f i lha de Eólo 
e esposa de· Ceis, que se at i rou ao mar a0 vê-la morta 
num naufrágio, segundo uma versão mitológ ica. Identifi
ca-se, modernamente, com o ,marti m-pesca·dor, pica-peixe 
ou massari·co (A/cedo hispida Lin.).  Ave caraci iforme, vive 
sol itária ou nos casais, gostando, como pouso, dos ga
lhos secos das á· rvores próxi mas das aguadas, à espreita 
de peixes e moluscos, de que se al imenta. Exímio me-r
gu lhador. Nid i fica nos barrancos. 

ANAJ� "Tuas armas só chegam até onde ,mede a sombra 
do teu corpo; as armas deles voam alto e l igeiro como 
o anajê." Iracema, 78, 84, 113. 

Sinônimo de gavião, em tupi. Caldas Aulete no Di
c.:onário Contemporâne o da Língua Portuguesa, Edição 
Brasi le ira, cita outro trecho de Iracema em que o autor 
se refere ao anajê:  "O jaguar, s·enhor da flo resta, e o 
anajê, senhor das n uvens, combatem só o in i, migo" (p. 5), 
Ed ição do Anuário. Te·odoro Sampaio O Tupi na Geo
grat.·a Nacional �diz que o nome se altera em najê (Ba
hia), e no verbete Najê  indica-o como Milvago. Ver GA
VIÃO. 

AND I RA " A raiva de l rapuã é como a andi ra: foge da 
luz e voa nas trevas." Iracema, 80. 

A palavra and i ra é túpica e apresenta as formas an
d i rá e gura·ndi ra. Ig ual a morcego. Ver MORCEGO. 

ANDORI NHA . "A f i lha do sertão era fel iz como a andorinha 
que abandona o n inho de seus pais, e· pereg rina para fa
bricar outro n inho no pafs onde começa a estação das 
f lores." Iracema, 109. O Se rtanejo, 376. 
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"ANDORI NHA 

Quisera como tu, batendo as asas, 

Vagar também por esse espaço a fora: 
Fazer meu ninho nos beirais das casas 
Onde a sonhada fl'ic:dade moral 

Deixar da terra as friorentas gasas 

Por essa Esfera que minh'alma adora; 

Aquecer-me ao calor do Sol em brasa, 
E saudar o romper da fulva Aurora! . .. 

Ter asas como tu, poder voando, 
Ir no celeste páramo espalhando 
Minhas mágoas e p·enas doloridas; 

• 
• 

• 

Depois, ba1xar a um peregr1no ramo, 
Pousar no seio da mulher que amo 
E encontrar nela as ilusões perdidas!" 

Sabino Batista, Flocos, 1894. 

A palavra vem do lati m hirundinea. 't: pássaro da fa
míl ia ·dos Hi rundin ídeos, gêneros H i rundo, Alopochel i
don, Tridoprocne e outros. Pássaro genti l, mimoso, de 
asas bem compridas, apropri adas a vôo rápido e elegan
te. Bico curto e cauda bifurcada. l nsetos em quantidade, 
até 80 por d ia, constituem o seu ali mento. Procura loca
l izar-se nas torres das ig rej as, nos beirais das casas ou 
em ocos de árvores. Essencialmente gregários, fazem 
grandes revoadas. Agradam pelo t ipo de  suas acrobacias 
volteantes e pela tonal idade d a  p lumagem azul-metálica 
ou  pardacenta do lado superior ·e b ranca na parte ventral, 
algumas com acentos avermelhados. 

F icou ponto de interesse tu rfst ico a "Casa das An
dorinhas" na cidade paul ista de Campinas, velho barra
cão de antigo mercado, do qual ·e las tomaram conta e ar 
pernoitavam. E ra d e  ver, à tard inha, a sua  chegada em 
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bandos, nu1m total que Rodolpho von lhering (Ver Dicio

nário) calculou em 30 mi l ,  e de manhã cedinho a sua d is
persão festiva pro·curando a vida, sempre em vôos de 
be·los efeitos, quais setas partidas em várias di reções, ins
·pl rando os po·etas. Vejam-se estas q.uadrinhas de origem 
l us itana: 

11Hoje eu v/ uma andorinha 

Embriagar-se de luz, 
Voar, voar a doidinha 

Por um momento supus 

Que as pontas de suas asas 

Eram penas de escrever 

E o céu azul sobre as casas 

Era o papel: pus-me a ler 

ó meu Deus! Era verdade 

No seu voar incoerente 

Eu soletrei, de repente, 

Esta palavra: Saudade." 

{Ver Cantadores, de Leonardo Mota, 1f ed., 
Rio, Livraria Casti lho, 921, p. 262) . 

AntOnio Sares cantou a 

"ANDORINHA PE RDIDA 

Foram-se as mais e ela ficou sozinha, 

Perd:da na amplidão indiferente; 

Desce às vezes, do solo passa rente; 

Depois sobe, das nuvens se avizinha. 

Procura em vão as telhas da casinha 

Onde deixou seu ninho amado e quente; 

Parte, recua, alonga o olhar ardente ... 

- Meu coração, és como essa andorinha! 
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Também ficaste assim, no descampado, 

Num adejar febril e aluc:nado, 
Cortando o espaço em doudas espirais. 

Fitas debalde o páramo infinito, 
E eu te contemplo e te pergunto, aflito: 
- Andorinha perdida, onde é que va:s?" 

As chamadas andorinhas-de-casa, ou andorinhas-dos-bei
rais formam a ·espécie Progne chalybea dom·estica Vieil. 

Nunca mais sairão das antologias as andorinhas, de
pois que Rui Barbosa as gravou no ouro fino de uma de 
suas páginas geniais: "Eu ·não canto, nem pinto; mas re
vejo e recordo. Pe· l o  límpido azu l  j á  sem sol, antes que 
se lhe esvai a  de todo o oi ro dos seus átomos de l uz, �mas 
quando o crepúsculo entra a desmaiar do seu bri lho a 
safi ra celeste, um ponto retinto, perdido nos longes mais 
remotos, se acentua em negro na cúpula do fi rmamento, 
l á  bem no alto, bem de ci ma, como se a po·nta de uma 
seta d·esfechada perpendicular,mente de além, varasse ali 
a redondeza ani lada. Era um, e, logo após, são muitos, 
já  vêm surdindo inumeráveis, j á  parecem i nfi nitos; já se 
cruzam e recruzam, já  se encontram e· ci rcul am, já se 
condensam, escurecem. Era um g rupo,  e já  forma,m um 
bando, j á  vêm cresce·ndo em longas revoadas, já  se re
fervem em enxames e enxames, já  se estendem numa 
vasta nuvem agitada. Tol dara,m o céu, encheram o ar, 
vêm- nos ondeando sobre as cabe·ças. Agora, afinal , com 
os movimentos de uma grande vaga sombria, ponteada 
de branco, a librar-se ·entre a terra e a imensidade, baixa 
a massa inquieta, rumorejando, osci l ando, f l utuando, ras
ga-se na coroa das palmei ras, açoita os fios telegráficos, 
resvala pelos tetas do casario ,  e ,  ao cabo, arfando e re
moinhando, turbi l hando ·e rest rugindo,  com o estrépito de 
u,ma cascata arge·nti na, de uma cachoei ra de cristais que 
se despedaçam, chi l reada i mensa de vozes e g rasnidos, 
às deze·nas e dezenas de  mi lhares, pende, mergulha e 
desaparece, numa i mensa curva borbulhante, por sob o 
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largo tel heiro abandonado, que esta aérea multidão erra
dia elegeu entre vós para abrigo do seu descanso nas 
cálidas noites de verão" (De um discurso pronunciado em 
Campinas, S .  Paulo ,  em 1914) . 

O fenômeno hoje é observado na cidade, també�m 
paul ista, de São José do Rio Preto. Ver MAJOr. 

ANTA "Moi rão arregaçou a manga da camisa e descobrin-
d o  um braço g rosso e musculoso como a perna de uma 
anta, fincou o cotovelo no tronco do angico." O Serta
nejo, 82, 239. 

t: o tap.:ra, alterado em tapir, dos ind ígenas tupis-gua
ranis. O maior dos animais nativos do Brasi l ,  com o com
pri,mento que chega a 2 m e mais de· 1 m de altu ra. O 
peso pode atingir  150 kg. Um dos angulados tapi rídeos 
{Tapirus terrestris terrestris Lin.),  de fo rça extraordinária. 
Cabeça g rande· e g rossa com o focinho trombiforme e mó
vel ; quase sem percoço, olhos pequenos e orelhas g ran
des e móveis como as do cavalo. Quando adulto, tem o 
pelo castanho. A cauda, cu rta. Alime·nta-se de pasto e 
f rutos s i lvestres, dando-se, não raro, à ousadia de invadi r  
roçados. O couro, muito resistente, é artesanato de vá
rios modos. A carne é de bom sabor. "Figura no fabulá
rio, ao lado do jabuti ,  da onça e outros an i,mais sempre 
com o papel de força bruta e do arrebatamento orgu lho
so, confiado na resistência f ísica" informa Câmara Cas
cudo, ·e m  seu notável Dicionário do Folclore Brasi/e.:ro, 

verbete ANTA, que deve ser l ido. Segun·do Antenor Nas
centes, a palavra vem do árabe lamta, espécie de antr
lope, com a queda do I. Leite Vasconcelos, Lições de 
Filologia Portuguesa, e Pacheco Júnlor e Lamei ra de An
drade dão-na como vin do do espanhol anta. Melquíades 
Pinto Paiva, inconteste autoridade de nossa zoologia, no 
trabalho Distribu:ção e Abundância de Alguns Mamlferos 

Selvagens no Estado do Ceará, separata da revista Ciên

cia e Cultura, nQ 25 , inc lu i  a anta entre as espécies ma
mrteras j á  desaparecidas no Ceará. O Senador Po, mpeu 
(Tomás Pompeu de Sousa B rasi l), em seu admi rável En-
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saio Estatlstlco da Provlncia do Ceará, de 1863, já consi
derava raro este animal no território  cearense (p. 211). 
Era encontrado nas serras de Maranguape e Baturité 
(Guaramiranga) e nas praias do Mundaú. 

ANUN "F lor desejou uns ovos de· an un, que são, como 
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todos sabem, muito lindos pelo azu l celeste da cor, e 
,muito cobiçados pelas crianças." O Sertanejo, 304, 305, 
305,305 . 

Ave da fam rlia dos Cocu lfdeos, aprese·ntando três es
pécies: o anun preto, o anunguaçu e o anun branco ou 
alma-de-gato. A primei ra (Crotophaga ani Lin .) é toda ela 
negra reluzente, tem na cabe·ça uma pequena crista. A 
cauda é longa. Vive aos bandos de  1 O a 20 aves e em 
constantes revoadas, nidificando em sociedade·, deitando 
ovos de cor verde-amarelado quase azul, n a  verdade, como 
lembra Alencar, e muito procuradas pe·las crianças; mas 
segundo a crendice popular, quem os ti ra do ninho está 
procurando l uto para a famí lia. O seu tamanho vai aos 
30 cm. Alimenta-se de gafanhotos e outros ortópteros. O 

anunguaçu ou anun coroca (Crotophaga major Gme·lin) 
apresenta o talhe bem mais desenvolvido, chegando aos 
45 cm de compri mento;  alimenta-se de peixes. O anum 
branco, chamado alma-de-gato, an u.m-do-campo ou qui
ri rão (Guira quira Gmelin) não é negro como os demais 
anuns e sim algo escu ro com listras amareladas no dorso 
e o ventre pardacento. O topete é amarelo e um tanto 
arrepiado. Não apresenta a crista das outras espécies. 
Tiro de Jósa Magal hães: "O an um preto é um pássaro 
associativo, anda sempre e!m bandos, além do cântico or
dinário, de todos os dias, e le tem um especial, cântico 
coral, em conjunto, que só é ouvido nas coroas, às mar
ge·ns dos rios e riachos e apresenta a singularidade de 
ser onomatopáico, lembrand o  o ruf d o  provocado pelas 
enchentes. Canta deste jeito somente n o  começo d o  In
verno, de  sorte  que, q uand o  ouve o sertanejo  a zuada 
dos anuns, nas coroas dos rios, o seu peito se dilata de 
alegria e fica a esperar chuva forte com cabeça dégua" 
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(Previsões das Secas e dos Invernos no Nordeste Brasi

leiro, Fortaleza, I mprensa Universitária do Ceará, 1963, p. 
25).  Do mesmo Jósa u�ti l i zo ainda: " l nfor,ma Francisco 
Alves de Sousa, morador em Oriente, Municfpio de· Ca
ni ndé, que a urina d o  tatu e a carne do anum-preto são 
especiais para asma. Acrescentou sabe- r  de mulher pa
decente de  asma, no curso de 18 anos, que tal urina a 
pôs boa em poucos dias, e diz ter um i rmão curado com 
carne de anum-preto, cujo uso se faz do seguinte teor: 
assa-se o pássaro co,m penas e tu·do, até ficar bem res
sequido, soca-se ao pi lão, reduz-se em pós, de que se 
conse·gue chá, que há de ser tomado algumas vezes por 
d ia. A mim revelou um sertanejo de Morada Nova ha
ver-se curado de asma, bebendo, durante três semanas, • 

caldo de anum-·preto" (Medicina Folclórica, Fortaleza, I m-
prensa Universitária do Ceará, 1966, pgs. 138-139). Câ
mara Cascudo, à sua vez, no seu Dicionário do Folclore 
Brasileiro, verbete ANUM, e repetindo o que esc reveu em 
Informações da História e Etnografia, Recife, 1940, dá
nos este registo:  "Descon·fie,m do anum. ri: preto, imper
tu rbável ,  .mas muitíssimo amigo da morte que lhe confia 
seg redo. Revoando continuamente perto das latadas e 

dos alpendres onde fazemos a sesta, está predize·ndo in
·fe l icidade. Anuncia o i nverno e a se·ca. Se fica pousado 
numa árvore que tenha sombra ·e verdura, teremos chu
vas. Para que isto se dê, é preciso que o anum pouse 
três ou sete d ias seg uidos. Quem tira ovos de anum pro
cura l uto para a famíl ia .  No sul  do Brasi l  o· anum tem 
outras especial ida·de·s. Comer coração de anum pensando 
numa moça, torna-a apaixonada. Passar o bico do anum 
no  rosto da mulher desej ada dá o mesmo resultado. O 
anum receitado para essa macumba é o anum branco, 
gu i ra-guira, apelidado no  Sul quiri ru". Convém ler  o ver
bete ANUM do Dicionário de Cascudo. lgua"mente, é pro
veitosa a leitura de Hél io Gaivão numa de suas bem ajei
tadas Novas Cartas da Praia, Natal ,  Edições do Vai , Car
ta n9 31, notadamente este tópica: "Portanto, o anum é 
um pássaro que  está na l inha da socialização. Vive em 
bandos numerosos, sol idários entre si, de modo que quan-
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do um anuncia a coivara de repente chegam todos. E 

não só vive e·m bandos como faz da p rópria reprodução 

um ato colativo, u,m só n inho para todos. Penso que a 

razão disto está na segurança que procu ra dar ao abrigo, 

pois não seria fáci l  conci l iar a vida g rupal com todos os 

casais, com ninhos de casais separa·dos. Encontrar es
conderijos próximos para todos os casais de modo a não 

des·fazer o grupo, não seria fác i l .  Então o ninho comum 

é a fórmula para assegurar a d inâmica d a  vida associada." 

"O anum é passo p reto, 
Sereno ao avoar 
Quando se assenta num ramo 
Levanta o rabo pro ar.'' 

(Trova popular) 

ARAPONGA "Antes, poré,m, do momento marcado, despon-
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tou o rapaz subitamente, abalado por um ruído estranho, 
que soara no embastido da folhagem e que apesar de 
frági l, repercuti ra dentro de le  como a vibração do grito 
da araponga no seio da f loresta." O Sertanejo, 73, 206. 

Da famí l ia  dos Coti ngídeos. As espécies são: Proc

nias nudiso/es Vei l lot ; Procnias overans Hermann e Proc

nias alba Hermann. O seu canto reboando na mata, co
meçando por fortes ecos que vão di minu indo de intensi
d ade e se anulam, lembra o �martelo  batendo na bigorna 
e, por isso, l he dão o nome de ferre i ro ou  ferrador. � de 
tamanho pequeno, não chegando a 30 cm de  compri
mento. P refere as árvores altas, onde nidif ica; al imenta
se de frutos e insetos. A p lumagem é branca, o bico 
·preto, os pés pardos. As asas são mais escuras. Distin
gue-se a fêmea do macho por apresentar a cabeça mais 
escura, o ventre· amarelado e o · co lo com l istras pretas. 
O poeta cearense Alvaro Mart ins (Aivarins) compara o 
canto da araponga qual "um g rito de  dor  e de agonia". 
O nome pode ser expl icado como re·su ltado de ará pa
pagaio e ponga soar = papagaio que soa, martelante, es-



tridente, e altera-se� em uraponga e gu i raponga (Teodoro 
Sampaio, O Tupi na Geografia Nacional). Mais aceitável 
será: gufrá pássaro e ponga soar = pássaro sonante, visto 
como a ave nada lembra o papagaio. 

ARA "A graciosa ará, sua co,mpanheira e· amiga, brinca 
junto dela." Iracema, 51,  70, 126. 

�Nome genérico da fam í l ia  dos papagaios P'sittací
deos. Ver ARARA, JANDAIA, MARACANÃ, PAPAGAIO, 

, ·PERIQUITO. Alencar, em suas Notas ao Iracema, talvez 
sem razão, restringe, o sentido da palavra a esta últ ima 
espécie, mas esclarece que os ind ígenas como aumenta
tivo usavam repeti r a últ ima sílaba da palavra e às vezes 
toda a palavra, como ,murémuré: muré fruta, murémuré 
grande fruta. Cita o vocábulo arara como composição de 
ará ará,  para significar a maior espécie dos Psittacídeos. 
Alencar está certo no que respelta à formação do au
mentativo no tu pi ; no entanto, há outras manei r as de fa
zê- lo :  ora com a aposição ao nome, no grau positivo, de 
certas terminações, como açu, guaçu, etê ou têy; assi m:  
de  pará rio sai rá paraguaçu, rio grande;  ora com a apo
sição, ao positivo, da partícula nã, que expri,me muitas 
ou  tantas vezes, tal como para nã rio muitas vezes, enor
me, mar (Teodoro Sampaio, O Tupi na Geografia Nacio
nal, n9 27). 

ARARA "O alto cabeço se curva à semelhança do bico 
adunco da arara, pelo que os guerrei ros a chamaram Ara
tanha." Iracema, 111, 111,  206, 396. 

A arara é o maior dos Psittacídeos: "Porte g rande, 
bico curto e g rosso, maxi la  superior curvada, maior que 
a inferior, maxi la i nferior curta e larga, pé co�m quatro 
dedos, sendo dois para a frente e dois para trás, o que 
fac i l ita trepar com grande faci l idade e levar o al imento 
à boca com a pata, pernas curtas e escamosas, Hngua  
carnosa, g rossa e mole, que lhe permite imitar a voz hu
mana, cauda comprida, duas ve�zes o tamanho do corpo, 
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colorido vivo com preponderância do vermelho, azul e 
amarelo; é de grande vivacidade e g rita constantemente. 
Já  era ave sarni-domesticada pelos si lvrcolas antes da 
descoberta do Brasi l "  (Enciclopédia Mérito Brasileira). Há 
as espécies Anodorhrynchus hyaclnthnus Latham, chama
da araruna, anaraúna, arara preta e arara ázu l ;  Anádor
hynchus glaucus Viei l l ot, que é a arara vermelha, arara
nacau, ararapi ranga;  e Ara severa Lin ., a chamada mara
canã-guaçu ou ana·cã. ·�: o nome de  uma dança cõmica 
de que nos dá notfc ia Câmara Cascudo (Dicionário do· 

Folclore Brasileiro) Popularmente, d iz-se arara do indi-
vfduo curto de inteligência, tolo. Ve·r ARA. 

· 

ARIRANHA "O pagé ri u ;  e seu riso sin istro reboou no es-
·paço como o regougo d a  ari ranha." Iracema, 74 . 
Pteronura brasiliensis Zimm. Assemelha-se à lontra. Mus
tel ídeo, correspondendo à espécie Pteronura brasiliens/s 

brasi/iensis Lin., semiaquático, de· corpo alongado, cabe
ça algo redonda ·e grossa e um pouco achatada. Cor par-
da acastanhada na parte superior e no ventre, com man
chas amarelas na garganta. O lhos g randes. A cauda lem
bra a forma de u,m remo: é comprida  e achatada e mede 
quase o tamanho da metade de  seu corpo, senda por isso 
bom nadador. De hábitos d iu rnos, anda e·m g rupos nos 
rios e lagos, com o seu típico alarido, qual o do gato, e 

mora nos barrancos e acl ives . A pe le é comerciável . Pa
lavra túpica: ar/ para frente ·e ranha com rapidez, tradu
zindo a rapidez e agi l idade do animal quer em terra, quer 
na águ a .  

ATI "O pescador da praia, que sai na jangada, l á  onde voa 
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o ati, fica triste, longe da terra e de sua cabana, em que 
dormem os f i lhos de seu sangue." Iracema, 104. 

O mesmo que atiati, nome túpico da  gaivota, da fa
mfl ia  dos Larrdeos, que se al i menta de peixes e moluscos. 

Várias são as espécies, que vivem ora nos rios e lagos, 
ora no mar. Ver GAIVOTA. 



ATIATI " 
� a  at lat i ,  a . garça do mar, e tu és a vlrgejm da 

serra, que nunca desceu às alvas praias onde arreben
tam as vagas." Iracema, 77. Ver ATI e GAIVOTA, 

AVE Aves são os ve·rtebrados p lumados, aí incluídos os 
pássaros. Alencar alude a aves de modo geral , como nas 
páginas 64 e 124 do Iracema, referindo-se às vezes a aves 
noturnas (p. 64) , sem dizer quais sejam. São na maioria 
adaptadas ao vôo, pois algumas espécies, como entre nós 
a ema, perderam a capacidade de sustentar-se no ar, 
apresentando apenas rudime·ntares as asas. O que essen
cialmente caracteriza a ave é a plumagem: as penas, que 
nos répteis correspondem às escamas. As pe·nas exer
cem funções várias, algumas especial izadas, como as rê
migas que servem para o vôo, as retrizes na cauda, que 
fazem às vezes de Je�me, as simplesmente· ornamentais e 
as que cobrem o corpo do animal, distri bu ídas a peque
nos intervalos, deixando espaços desti nados a guardar o 
calor. Renovam-se as penas periodicamente é a muda. 
Não raro, a muda se faz demoradamente, como na maio
ria dos patos, motivo por que durante algum teimpo não 
podem voar. No sertão, neste estado assim, chamam-se 
patos b rocas. A colo ração das penas é uma orgia de 
beleza na imensa varieda·de de aves que habitam o pla
neta. Em certas aves a coloração tem um bri lho metálico. 
a dar às penas efeitos �maravi l hosos. Na mar parte das 
espécies, a plumagem dos machos é mais bonita e às ve
zes majestosa que a das fêmeas. De acordo com as me
lhores estatísticas, há, no mundo, cerca de 8 ·soo espé
cies de aves, das quais 1 500 vivem no Brasi l .  A Enciclo

pédia Barsa desenvolve muito bem o verbete AVE e o i lus
tra ricamente co,m exemplares diversos e apresentação 
mu lticor . O ve·rbete é da autoria de José Cândido de 
Melo Carvalho, p rofessor e zoólogo do Museu Nacional, 
Rio de Janeiro; autor de muitas obras do mais positivo 
merec imento e de consulta úti l para o leitor que não pre
tende aprofundar-se nos conhecimentos .da Zoologia. Con
vém ler o verbete, de igual t rtu lo, da Enciclopédia Mérlto 

Brasileira. 
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BALEIA • •  . . .  Ainda a espuma não se· apagara, e já a pi roga 
inimiga se afundou, parecendo que a tragara uma baleia." 
Iracema, 127. 

A referência ao �mamífero é meramente comparativa. 
como se sabe·, trata-se do maior dos mamíferos, da famr
l ia  dos Balen ídeos, chegando a ati ng i r  36 m de compri
mento. A palavra vem do g rego pháleina, através do latim 
ballena. 

BARBAT AO " . . .  ; as raças se tornaram si lvestres e mana-
das de· gado amontado que a inda hoje na província cha
lma-se barbatão, vagavam pelos campos e enchiam as ma
tas." O Sertanejo, 53, 146, 219, 219, 222,  222, 222, 227 
(touro barbatão), 2 29,  243, 243, 293. Ver BOI. 

BEZERRO "As bezerrin·has do ano em que saí a vaquejar 
com meu pai tornaram-se novi l has e· delas nasceram ou
tras, que produzi ram todo o g ado novo." O Sertanejo, 

155, 170 , 175, 183, 305. Ver BOI .  
• 

BOICIN INGA "O i rmão de I racema tem o ouvido sutil que 
pressente a boic in inga ent re· os rumores da mata; . . .  " 

lracem�a, 56, 97. Ver J I BóiA. 

BORREGO "Respondem as vacas nos cu rra is, e os bezerros 
1misturam seus berros descompassados com os bal idos das 
ove·l has e borregos, também recolh idos ao aprisco." O 

sertanejo, 182. 

O fi l hote da ovelha, fêmea do carnei ro, é o cordeiro 
ou anho (do lat im agnus: Agnus Dei Cordeiro de Deus) 
durante os primei ros meses de seu c rescimento, quando, 
então, passa a ser denominado borrego e assim até um 
ano de idade (do latim chordaria derivado de chorda = 

tardo ao nascer;  ou, como quer  Adolfo Coe·lho, de cardo 

manso) . Outros pensam que ve·m do latim burricus: dimi
nutivo de burru ruivo. Ver CARNEIRO. 

BOI - "Verdadei ros espectros, ·essas carcaças que se movem 
ainda nos últ imos arquejos d a  vida, i nspi raram outrora as 
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l endas sertanejas dos bois encantados, que os antigos va
queiros, de·itados ao relento no terrei ro da fazenda, con
tavam aos rapazes nas noites de l uar." O Sertanejo, 31 , 
32 ,  33, 63, 64, 76, 116 ,  1 70, 190, 214, 215 (5 vezes), 216 

(4 vezes) , 217, 218 (3 vezes), 219, 220, 221, 222,  222,  
224, 228, 229,  230, 230,  233, 233, 235, 236, 236, 237, 

239 (3 vezes), 255, 255, 258, 258 (boiote) , 261 (3 vezes) , 
262, 262, 277, 277, 278, 301 (5 vezes), 302. 

Obviamente, o Boi não é referido no Iracema, cujas 
cenas datam dos in iciais dias do ano de 1603, quando da 
primeira exploração portuguesa às te-rras do Ceará. O bo
vino, como o cavalar, o asi nino, o caprino, o ovino, o suí
no, certas aves como a galinha e o peru, não eram nativos 
e foram introduzidos no Brasi l  a partir de Tomé de Sousa, 
que os trouxe para a Bahia. Daí se re·p roduzi ram e se 
espalharam pelas várias reg iões da Colônia, porém, no 
·Ceará, a primeira notícia  que deles se tem é a referida 
por Martim Soares Moreno, que levantou, em 1612 ,  o for
t im São Sebastião, na barra do rio Ceará, começando, en
tão, a criação do gado vacum e ·dos gados �menores, como 
ele mesmo acentua na sua sugestiva e algo minuciosa Re
lação do Siará, escrita em 1618 (ver Três Documentos da 
Ceará Colonial, Colação História ,e Cultura dirigida pelo 
Instituto do Ceará, Fortaleza, Imprensa Oficial ,  nQ 8, 1967, 

p.  181). Quando, em 1637, os holandeses tomaram aquele 
fort im, por eles foram contadas· 227 reses vacum . Mas 
com o seu total sacrifício, massacrados pelos índios e 
incendiada a pequena fortaleza, é de supor que a i ndiada 
tenha abatido todas as citadas reses, nada restando delas. 

O mais certo é que somente de·pois de 1680 come
çou o te rritório cearense a ser penetrado por colonos 
exp loradores, com o fito de, nas terras conquistadas à i n
d iada, p lantare·m currais de gado cada vez mais exig ido 
pelos engenhos de açúcar de Pernambuco, Pararba e da  
Bah ia. Os rudimentares currais muito cedo transforma
ram-se em fazendas de criar e· a g rande criação era o Boi.  
Só o gado preocupava a gente da fazenda, no seu zelo, 
na sua conservação, na junta das boiadas, que se reme
tiam para as fei ras, e na matança para o preparo de 
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couros e so las destinados ao consumo próprio . "Quem· 
não era cria·dor era criado." Mercadoria, por excelência ' 
0 boi transportava-se por si até os pontos em que seria 
negociado, era força de tração, puxando as almanjarras 
dos engenhos e, além de executar outros misteres, pu .. 
xavam os carros-de-boi ,  que eram estes o g rande cami
nhão da época, qual se tem comparado. Além do couro, 
de inúmeras uti l idades, tão bem sal ienta·das pelo incom
parável Capistrano de Abreu , o vacum fornecia a carne, 
o le ite para a ali mentação, sendo além do mais esse últi
mo  aproveitado para o pre·paro do queijo, o chamado quei
j o  de coal ho, e o da manteiga. J á  tivemos ocasião de 
escrever: "A história do boi, no Nordeste, é uma história 
viva. No Ceará o boi continua sen·do uma de suas colu
nas e·conômicas. O Ceará ainda é o sertão, �melhorado,, 
mais civil izado, mais pol itizado, porém sertão." A fazen

da da Oiticica, base física cent ral de O Sertanejo, de 
José de Alencar, com o seu vaquei ro Arnaldo, não mudou 
essencial me·nte, até hoje.  Posto fora certo aparente exa
gero do autor exaltan·do qual idades do vaqueiro e consi
derados os costumes sociais mais ásperos do século 18, 
era da efabu lação, tudo é parecido com o hoje da vida 
se·rtaneja. "O gado pequeno e rijo do sertão é de Gus
tavo Barroso esta fotografi a descende, modificado pelo 
meio, do forte gado l usitano, d o  Al entejo e de alguns das 
Canárias, com pequeno conti ngente· de sangue de outras 
raças posterior�mente introduzi das. ·.: paciente, resignado 
e tem a resistência do cavalo e do· cão. Diari amente, ao 
tempo da seca, anda léguas para comer e beber; dar a 
dureza de sua carne. Faz pelo exe rcício músculos de 
uma rigeza de aço. Não gosta das pastagens descampa
das. Prefere os fechados e as abas de serra aos prados 
e às várzeas. Geralmente é " l iso", de uma cor, sem man
chas ;  a cor mais comu.m é o amare lo l iso-fino e o "l iso
amarelo", ou mais escuro " l iso-vermelho". O todo es
branquiça·do é " l iso-alvação" ; o b ranco-"fubá" ; o preto-
"fusco" ; o cheio de manhas " bargado" ; o pintado-
"cirigado" ; o c inzento sujo " azu l" ou "azulão" ; o par-
do-"castanho". Tendo os chifres abertos é "espaço" ; um 
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chifre torto "corombó" : curvos para baixo - "com-
buco" ; muito curvos para dentro quase se tocando 
"redondo". Se o feitio dos cornos da rês é estrambótico, 
descomum, cha.mam-lhe "espanhola". Os chifres chamam
se "armação" ; o rabo "sedenho' ' ,  "tapiti " ,  'bassoura" 
e "saia' ' .  Quando nasce é bezerro, ao romperem os chi
fres garrote; de·pois, se for castrado: boiote, boi de 
ano, boi ; se não for novi lhote, novi lho, touro. Castra
do  j á  novi lho, é chamado "chamurro" ; criado à solta, sem 
j amais ter vindo ao curral, bravio, selvagem "barba
tão". Gordo, está com o "cabelo fi no" ou de "alcatra 
coberta" ; magro, está de "pelo grosso", "escavado" . 
Cheio de manhas é a.mocambado;  "mocambei ro", "estra
deiro",  bravio arisco ; gostando de espiar a casa da 
fazenda, de rondar indolente pelo pátio "reboleiro" . 
Quase sempre chamam ao touro "novi lho" e "marroá 
de cupim". Se·ndo aleijado e havendo por isso sido en
je itado pela vaca em pequeno "caruara". O boi de 
trabal ho, habituado ao eito é manso e triste, obediente." 
(Terra de Sol, Rio, Liv. São José, s.d., p. 93) . 

O po-eta o cantou :  

110 BOI 

11Amo-te, 6 manso Boi! Vertes-me um sentimento 
De vigor e de paz, do coração no .fundo, 
Quando te vejo a olhar para o prado fecundo 
Com um ar solene e austero, um ar de monumento. 

Eu gosto de te ver, cultivador do mundo, 
Quando, preso à charrua, a m·omento e momento, 
Te morde o aguilhão de aço e em vez de um vil lamento, 

Lhe envias o perdão no doce olhar profundo. 

Da túmida narina, à alma paz do deserto, 

Exala-se-te o alento, e como um hino, certo 

O teu mugido voa e pelo céu se perde. 

• 
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