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O GRANDE MACACO BRANCO 

 

Takaiúna
1
 

  

Havia uma moça preta de infinita beleza. Era filha única e morava com seus pais à 

beira de um rio, numa casa simples. Viviam da venda de peixes. A moça gostava de passear 

pela floresta, mas sabia que era perigoso porque tinha um grande macaco branco que por lá 

caminhava. 

 Certa vez, se sentiu atraída pelos sons que vinham da floresta e caminhou até muito 

longe de sua casa. Quando quis retornar, viu um imenso macaco branco passar rapidamente 

pela sua frente. Imediatamente, começou a correr. 

 Chegou em casa, comeu e dormiu. Mas, no outro dia, sentiu novamente o desejo de 

caminhar pela floresta e perseguir aqueles mesmos sons. Assim o fez, trilhou o caminho, 

ainda mais rápido que no dia anterior. Quando se virou para voltar, o grande macaco branco 

apareceu em sua frente e, dessa vez, não passou rápido. Ficou ali, parado. Ele era bem maior 

que ela. Pôde segurá-la pelo braço com facilidade e arrastar floresta adentro. 

 Ele a levou até um barco onde navegaram durante horas até chegar num lugar da 

floresta em que havia uma grande plantação de bananeiras. Ela ficou impressionada. Nunca 

havia visto um lugar onde nascia apenas um tipo de planta. O grande macaco branco pegou 

algumas bananas e deu para ela comer. Como sentia muita fome, aceitou. Percebeu que as 

bananas eram bem maiores e mais doces do que as que tinham em seu quintal. 

 Deu uma certa tristeza ao pensar nos seus pais, enquanto era mais uma vez arrastada 

pelo grande macaco branco para dentro de uma cabana. E foi lá que ela foi estuprada por ele 

pela primeira vez. 
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 Os pais da menina fizeram longas buscas, com o objetivo de encontrar a moça com 

vida, mas não conseguiram êxito e os anos foram se passando. Eles convivendo com a 

ausência da menina na rotina à beira do rio. 

 A moça engravidou. Teve um menino metade homem preto e metade macaco branco. 

Mas, ainda continuava infeliz com a vida que tinha e sonhava um dia poder ir embora. 

 Olhando para as cascas da bananeira teve uma ideia genial. Começou a arrancar as 

camadas do caule e escrever pedidos de socorro que eram entregues ao rio todos os dias. O 

macaco branco, não sabia ler nem escrever, não entendia o que ela estava fazendo. 

 Alguns pescadores da região ficaram intrigados com as mensagens de socorro vindas 

do rio que se repetiam dia após dia. E se lembraram da moça desaparecida há alguns anos. 

Sabendo que não seria uma tarefa fácil, se reuniram com o maior número de pescadores 

possíveis e subiram o rio. 

 Quando chegaram próximo ao bananal, avistaram a mulher próxima à água, que 

correu ao encontro dos pescadores sem dar tempo que o grande macaco branco que colhia as 

bananas conseguisse alcançá-la. 

 De dentro do barco, ela lembrou do filho. Olhou para trás e viu o grande macaco 

branco enfurecido levantá-lo e parti-lo ao meio, jogando as partes de homem preto para um 

lado e de macaco branco para o outro. 
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Figura 1: Ilustração: Jéssica Wuiner
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