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“BRASIL TERRA PAPAGALIS” 

 

O Brasil em antigas cartas quinhentistas, era designado Terra dos Papagaios, isto é Terra 

Papagalis e tal nome ainda lhe caberia tendo em vista que, no Brasil existem 75 espécies variadas 

dessa ave. Nos mapas feitos por volta dos grandes descobrimentos aparecia uma enorme 

extensão de terras localizadas ao sul da linha do Equador sob o nome de Terra Papagalis. Aí era 

o Brasil. 

Os portugueses recém chegados espantaram-se com o incrível número de bandos dessas aves 

coloridas que promoviam grande barulho com seus gritos estridentes. Daí ligaram a palavra o 

nome da terra à palavra "gaio", que significa alegre, esperto, vivaz e que é também, o nome 

desse tipo de pássaro. 

Pero Vaz de Caminha – escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral faz menção a elas louvando-

lhes o verde-amarelo de suas penas. Cabral ao voltar para Portugal levou consigo vários 

exemplares para presentear seu rei. 

Conta a lenda indígena da origem de seus cocares e enfeites que Maíra, herói e princípio de 

todas as coisas passeava um dia no meio dos homens distraindo-se da quietude perfeita de seu 

mundo semidivino. Nesse passeio colheu flores, banhou-se em riachos, apanhou pássaros. E 

achou tão lindas as suas penas que resolveu fazer delas um diadema para cingir sua cabeça 

gloriosa. E também enfeitou seu corpo com essas penas, tornando-se ainda mais belo. Dessa 

forma nasceu a arte plumária indígena que têm nos índios brasileiros uma das mais belas páginas 

da história do artesanato no mundo. 

A popularidade do papagaio deve-se a um fenômeno interessante: é uma ave que fala. Dotado 

de um órgão especialmente adaptado à traquéia – a siringe, o papagaio sabe emitir sons muito 

semelhantes à voz humana. Apesar de associar alguns atos que acontecem ao seu redor à 

palavras correspondentes, isso não significa que a fala do papagaio seja uma manifestação de 

inteligência. Ele apenas aprende a imitar e depois as repete. Porém, o papagaio é dotado de 

uma incrível memória. 

É capaz de guardar frases inteiras, poesias, músicas e depois reproduzi-las na seqüência correta. 

Por essa razão é admirado e sempre cortejado pelo ser humano como animal de estimação 

criado em muitas casas. 

A espécie mais falante é a Amazona aestiva, chamada comumente papa-cacau. Ela, de origem 

brasileira, tem a fronte vermelha arroxeada e no dorso em meio a plumagem verde, uma grande 

mancha vermelha. Na Índia e na China antiga já se criavam papagaios e de lá foram introduzidos 

na Europa durante o século IV a.C. Porém, é na América do Sul que suas espécies são mais 

numerosas e diversificadas. Os gaios, são classificados como Psitacídeos, que engloba em um 

grande álbum de família as araras, papagaios, periquitos, maritacas e cacatuas, comuns nas 

regiões tropicais de onde são nativos. 

 

  

 



Muito embora essas aves não sejam comprovadamente de origem brasileira, elas têm todas as 

características para serem. Elas são como o povo brasileiro, alegres, brincalhonas, fstivas e 

faladoras. Dóceis quando bem tratadas. Violentas quando agredidas. Dessa forma, nossa 

Agremiação brica com essas aves na avenida mostrando toda a sua popularidade junto ao povo 

brasileiro. 

- Quem quando vai resolver os documentos de seu automóvel não tem que apresentar o 

papagaio. 

-Ele é pipa nas brincadeiras de criança. 

-Os palhaços utilizam-se do imaginário do papagaio na construção de suas esquetes ou até 

mesmo mesmo, em suas indumentárias coloridas. 

-O militar do exército é apelidado de periquito verde. 

-Papagaio é companheiro de pirata. 

-Papagaio é ditado popular. "Papagaio come milho, periquito leva a fama" 

-Isso sem contar que tem a piada do papagaio. 

-É símbolo de time de futebol – o Palmeiras. 

-Papagaio foi nome de uma dos mais importantes blocos carnavalescos do Rio de Janeiro – Bloco 

carnavalesco Fala meu Louro. 

-É nome de um dos maiores mestres de bateria do Rio de Janeiro – Mestre Louro (Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro) 

-Papagaio no realejo é o bicho que tira a sorte. 

-Foi marchinha de carnaval 

 

"Meu periquito verde 

tire a sorte por favor 

Eu quero resolver este caso de amor. 

Se eu não caso, neste caso, eu vou morrer." 

 

-Papagaio é também, o nome da flor que representa o Natal. 

-A ararajuba conduziu a torcida brasileira na luta da seleção 

canarinho pela conquista da Copa do Mundo. 

-É apresentador de televisão – Louro José. 

-Grandes personagens e personalidades têm nariz de papagaio: Cyrano de Bergerac tinha nariz 

de papagaio – O comediante Costinha o usava deliberadamente para fazer rir. O grande 

compositor Juca Chaves chega a fazer textos e paródias enaltecendo a forma de seu nariz. 



Isso sem contar que o grande Walt Disney ao representar o povo brasileiro em seus desenhos 

animados escolheu a figura de papagaio Zé Carioca. E esse com toda a malineza do sambista 

brasileiro dançou nas telas de Hollywood ao lado da pequena notável Carmem Miranda. 

Em suma, o papagaio como enredo, é uma coisa que dá pé e dá no pé 
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