
No tempo em que ainda podiam ser ouvidos os espíritos da floresta no sussurro 

de cada folha, nasceu numa tribo uma menina à que foi dado o nome de Sabiá. Este, no 

tupi musical dos primeiros homens, era o nome do canto dos pássaros aos primeiros 

raios de sol. Antes mesmo de aprender a falar Sabiá cantava com eles, e a voz ondulante 

da garota impregnou cada canto da aldeia com sua doce melodia. Cada amanhecer, ela 

deixava-se perder na floresta seguida por um arco-íris de aves, e encontrava seu 

caminho de volta quando o sol e sua canção acabavam seus respectivos caminhos por 

entre as nuvens.  

Um dia o dançar de seus passos a levou, seguindo o rio, numa direção 

desconhecida. Sabiá encontrou-se numa clareira e tudo lhe pareceu se calar subitamente. 

Seus amados pássaros tinham parado de cantar e até as violentas águas pareciam ter 

mansamente adormecido. A garota olhou a sua volta, preocupada. A alguns passos dela, 

no centro da clareira, uma arvore colossal erguia-se, solitária. Sabiá aproximou-se, 

vacilante: nos galhos mais baixos, os pássaros da floresta estavam sentados, esperando, 

imóveis e mudos como nunca os tinha visto. Ela deu mais um passo. Alguma coisa no 

vento mudou. De uma só voz, o arco-íris inteiro pôs-se a cantar uma melodia nova, e da 

árvore surgiu uma voz rouca de centenária. 

“Menina-ave que vens a mim com teu suave cantar, tu que entendes a melodia 

da floresta melhor do que nenhum outro, deves ajudar-me. Eu estou fraca, minha missão 

aqui está a acabar. Após criar estas centenas de pássaros que vês em meus galhos e dar 

lhes a voz da natureza, falta-me ainda um elemento para completar a melodia.” 

“O que posso eu fazer?” Respondeu-lhe Sabiá num piscar de olhos, e deu mais 

um passo em direção àquela voz que fazia tremer a terra. 

“Quero que tragas amanhã ao pôr do sol aquilo que seja mais valioso.” 



E assim, tão subitamente como tinha surgido, a voz da natureza calou-se. Os 

pássaros voaram num estremecer de asas coloridas, o rio voltou a correr. Surpresa e 

determinada, a garota voltou à aldeia. 

Na manhã seguinte, Sabiá procurou o valor. Percorreu a aldeia, perguntou até 

aos pássaros da floresta, mas nada a deixou satisfeita. “O mais valioso é o 

conhecimento!”, falaram os anciãos. “O mais valioso é a família!”, falaram as mães. 

Passou o dia inteiro procurando, mas nem entre as pedras do rio nem entre as folhas das 

árvores a garota pareceu encontrar o que procurava. As crianças da tribo olhavam, 

desacostumadas a esse silêncio, e quando o sol começou a baixar ao horizonte, Sabiá 

não tinha achado nada. Sentou-se no chão, vencida, e sem pensar pôs-se a desenhar no 

solo, marcando a terra tão conhecida de círculos e de espirais. Essa mesma terra tinha 

visto suas primeiras pisadas hesitantes, e fora entre as ocas desta aldeia que ela tinha 

aprendido a viver. Sabiá decidiu-se e recomeçou seu caminho até a árvore. 

“Que me trazes de valioso, menina-ave?” Disse a voz ancestral. 

“É a terra do meu lar.” Respondeu a garota ao deixá-la nas raízes.  

“Amanhã, quero que tragas aquilo que seja mais belo.” 

E após ouvir essas palavras, Sabiá voltou à aldeia. 

 No dia seguinte, a garota procurou a beleza. “A beleza é uma flor!”, falaram as 

crianças. “A beleza é uma mulher!”, falaram os homens. Mais uma vez, Sabiá percorreu 

a aldeia e a floresta, mas nem as flores nem as mulheres lhe pareceram ser o suficiente. 

O dia inteiro ela procurou e as crianças não entenderam o porquê desse silêncio. O sol a 

descer, resolveu-se finalmente a admitir que não tinha achado nada.. Sabiá voltou à 



clareira e, ao seguir seu caminho à borda do rio, viu o pôr-do-sol refletido nas águas 

calmas. A garota decidiu-se e, pegando água em suas mãos, dirigiu-se até a árvore. 

“Que me trazes de belo, menina-ave?” Ergueu-se mais uma vez a voz. 

“É o fogo do sol caindo.” Respondeu a garota ao avançar as mãos. 

“Quero que amanhã tragas aquilo que te faça mais feliz.” 

 Mais uma vez, a garota voltou à tribo. 

No dia seguinte, Sabiá procurou a felicidade. Percorreu a floresta, olhou para as 

flores, as folhas, o céu e as aves. Percorreu a aldeia. “A felicidade é o amor!”, falaram 

as garotas. “A felicidade é a paz!”, falaram as anciãs. Mas nenhuma destas respostas a 

satisfazia e o dia foi passando. Mais uma vez, a garota não conseguia encontrar nada e 

as crianças olhavam, estranhadas com esses dias silenciosos como nunca os tinham 

vivido. Sabiá começou seu caminho de canoa até a clareira e, no caminho, enquanto 

esperava ser levada pela correnteza, pôs-se a cantar com as aves como fazia na floresta. 

Às primeiras notas da melodia, Sabiá decidiu-se e avançou até a árvore. 

 “Que me trazes de feliz, menina-ave?” Perguntou a antiga planta. 

“São minha voz e meu canto.” Respondeu Sabiá. 

E, sem esperar resposta, a garota foi-se embora pelo rio. 

O ar abafado fazia estremecer o céu de estrelas e, a olhá-las, Sabiá adormeceu na 

pequena canoa de ibirapitanga. Nunca chegou a voltar à aldeia, perdeu-se nas águas ou 

na noite. Os anciãos, as garotas, os homens, as mães e as crianças viram, porém, entre as 

aves da floresta, surgir uma do marrom da terra, com o peito laranja como o sol e o 

canto mais belo de todos. Eles chamaram-na Sabiá.  


