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“UIRAPURU, DEUS DO MUNDO ALADO, PÁSSARO ENCANTADO” 

 

No paraíso verdejante que recobre a vasta bacia amazônica , encontramos um pássaro 

de valor extraordinário. Arapuru, Irapuru, Guirapuru, Virapuru,...de várias formas é 

conhecido, mas seu nome mais difundido é Uirapuru e significa na língua indígena “ave 

verdadeira”. Pássaro raro, não se permite ver facilmente. Quando se mostra, está 

sempre disfarçado para não ser notado. 

 

Nossos ancestrais índios, consideravam este ser alado como mensageiro entre os 

homens e os deuses, por sua capacidade de voar em direção aos céus; atribuindo-lhes 

especial devoção. 

 

É o deus do mundo alado – Pássaro Encantado, e a partir daí várias lendas surgiram. 

Uma delas é contada pelos índios Maués da Amazônia. 

 

“Um jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo, 

por tocar flauta maravilhosamente bem. 

 

Deram-lhe, então, o nome de Catuboré, flauta encantada. 

 

Entre as moças, a bela Mainá conseguiu o seu amor, 

 

casar-se-iam durante a primavera. 

 

Certo dia, já próximo do casamento, 

 

Catuboré foi à pesca de lá nunca mais voltou. 

 

Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, 

mordido por uma cobra venenosa. 

 



Sepultaram-no no próprio local. 

 

Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. 

 

A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente 

pelo seu infortúnio. 

 

Não conseguindo encontrar paz, pediu ajuda ao Deus Tupã. 

 

Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Uirapuru, 

 

que possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, 

 

para alegrar a alma de Mainá.” 

 

Cantor supremo, que enfeita com seus acordes de rara beleza a imensidão verdejante, 

é pássaro portador de poder sobrenatural incorporado a feitiçaria amazônica; tendo 

como único perseguidor o homem, que o considera um amuleto propiciatório de amor, 

riqueza e felicidade, chegando a empalhá-lo para ser vendido nas feiras como talismã. 

 

O Uirapuru, ainda domina o reino dos pássaros, que o elegeram como o único maestro, 

seu cantar é a flauta mágica e angelical que ressoa na Amazônia e possui a virtude de 

seduzir, com modulações que provocam efeitos de um concerto no seio da floresta. 

Quando o Uirapuru canta, traz paz e todas as outras criaturas calam-se para ouvi-lo. 

 

Seu canto está ligado a sua sobrevivência, seja para o acasalamento, seja para a defesa, 

seja para a procura de comida. 

 

Este pássaro usa com freqüência as mesmas variações rítmicas e de tons, combinações 

e permutações de notas encontradas na música. E ainda, seu cantar serviu de inspiração 

para Heitor Villa-Lobos compor uma de suas obras mais famosas e que leva seu nome 

como título, Uirapuru. 


