
A MONTANHA DOS MACUXI (Ponciano, 2015) 

 

 Era uma vez... um povo indígena que se chama Macuxi. Eles contam que, no lugar onde hoje em dia 

fica o Monte Roraima, as terras eram todas baixas e alagadas, como um grande pântano. Os animais e 
as plantas que viviam nesse lugar também eram diferentes, e muitos deles só eram encontrados 
naquela região... 

 Certo dia, nasceu nesse local uma bananeira, planta que nunca tinha sido vista antes por esse povo. 

Em pouco tempo a árvore cresceu assustadoramente, dando belos e cheirosos frutos, amarelos como o 

ouro... 

 Todos ficaram estarrecidos com aquilo, e os Pajés rapidamente proibiram qualquer pessoa de tocar 

na árvore ou nos seus frutos, alegando que se tratava de um ser sagrado. Se essas recomendações não 

fossem obedecidas por todos, a caça desapareceria, todos os frutos de todas as árvores apodreceriam e a 

terra tomaria uma forma muito diferente. Ninguém ousava então tocar na árvore, nem nos seus frutos... 

 Tudo corria bem, até que, ao alvorecer de um belo dia... eles foram tomados por uma grande 

surpresa: alguém, quem não se sabia o nome, havia cortado a bananeira e roubado os seus frutos!!! 

 Em poucos instantes a Natureza protestou violentamente contra aquela afronta... Trovões e 

relâmpagos riscaram os céus, no meio de uma grande tempestade... As caças correram rapidamente para 

longe e as aves voaram alto e cantaram um triste canto de despedida...   

 Enquanto isto acontecia o chão começou a tremer bem forte, e do centro da terra começou a 
surgir o majestoso Monte Roraima... Num local que era todo plano, apareceu uma montanha enorme! 

Depois de muito tempo, quando a terra se acalmou, os indígenas voltaram para o território dos seus 

antepassados. Eles mal reconheceram a região, porque além da montanha, a maioria dos animais e 
das plantas também era diferente daqueles das histórias que eles conheciam... a partir de então eles 

entenderam a grande importância do Monte Roraima para a região, e nunca mais desrespeitaram as 
forças da Natureza.... 
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