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Resumo
Os antigos relatos sobre a fauna do Brasil, recém-descoberto pelos europeus, estão carregados de
descrições de animais fantásticos, muitos deles presentes até os dias de hoje. Um desses casos versa
sobre a transformação de Lepidoptera em beija-flores. Estão transcritos aqui os primeiros relatos sobre
esses eventos (de meados do século XVI), bem como suas variações e adições ocorridas ao longo do
tempo. De forma geral, podemos concluir que as crenças surgiram diretamente pela observação da
natureza. Mas foram, no entanto, auxiliados pela necessidade de uma explicação do mundo natural,
que, pouco conhecido, deixava (e ainda deixa) lacunas para o desenvolvimento imaginário do
observador/descritor.
Palavras-chave: Aellopos; Lophornis; mimetismo; Sphingidae; Trochilidae; Zoologia fantástica.
Abstract

What kind of sorcery is this? The transformation of moths into hummingbirds in the ancient reports
about Brazilian fauna.
The ancient reports of the Brazilian fauna, newly discovered by Europeans, are loaded with descriptions
of fantastic animals, many of them present to this day. One such case deals with the transformation of
Lepidoptera into hummingbirds. The first reports of these events (from the mid-sixteenth century), as
well as their variations and additions over time, are transcribed here. In general, we can conclude that
these beliefs arise directly from the observation of nature. However, aided by the need of an explanation
of the poorly known natural world, it allowed (and still allows) gaps for the imaginary development of
the observer/descriptor.
Keywords: Aellopos; fantastic Zoology; Lophornis; mimicry; Sphingidae; Trochilidae.
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Introdução
Logo no primeiro artigo desta revista, DA-SILVA & COELHO (2017) nos brindaram com uma breve
revisão sobre animais e plantas que possuem como nome comum o termo “bruxa”, uma lista que ainda
há muito para se adicionar [e.g., o cação-bruxa Notorynchus cepedianus (Péron, 1807) –
Hexanchiformes: Hexanchidae]. Curiosamente, notamos que nenhuma ave estava ali presente, com
exceção de uma breve citação na primeira ilustração, que mostra uma coruja pousada no ombro de uma
bruxa inglesa.
Isso nos levou a fazer uma revisão na literatura ornitológica especializada. Ainda que não
tenhamos encontrado quase nada em português, consultando o importante ‘Dicionário dos Animais do
Brasil’, IHERING (1968: 165) nos fez recordar do famoso caso da bruxa-beija-flor:
“BRUXA-BEIJA-FLOR - Maripôsa da fam. Esfingídeos, cujo corpo fusiforme, com asas
talhadas como as das aves, lhe dá um aspecto muito característico. São crepusculares e,
como seu vôo e aspecto geral têm realmente alguma semelhança com os beija-flôres, o
povo teima em afirmar que são avezitas que ‘viraram’ maripôsas. [...]”

Com base nisso, temos como objetivo apresentar esse interessante caso, da bruxa-beija-flor,
identificando suas origens em alguns textos sobre a fauna brasileira dos primeiros séculos e suas
modificações/adições ao longo do tempo.
Resultados e discussão
O que nos diz José de Anchieta
Aparentemente a primeira representação textual sobre a transformação de mariposas em beijaflores nos foi dada pelo padre jesuíta JOSÉ DE ANCHIETA [1560 (1997)], que escreveu:
“Ha ainda outros passarinhos, chamados guainumbi, os mais pequenos de todos;
alimentam-se só de orvalho; dêsses ha vários generos, dos quais um, afirmam todos, que
se gera da borboleta.”

Guainumbi [vide outras grafias para época em PAPAVERO & TEIXEIRA (2014: 259)] era
corriqueiramente o nome aplicado pelos indígenas aos beija-flores, espécies representadas pela família
Trochilidae. Essa passagem de Anchieta é também interessante do ponto de vista da biologia alimentar,
“alimentam-se só de orvalho”. Crença que foi, por exemplo, usada como problematização para o envio
de beija-flores vivos do Brasil para Lisboa até pelo menos 1774, como comprova um documento da
época:
“Quanto aos que chamaõ Picaflor [...] He de contextura mui tenue, e delicada, naõ se
alimetam de outra couza mais que do orvalho da Madrugada que cahe sobre as flores
das Arvores, sem que a experiencia tenha mostrado ser-lhe util para a sua conservaçaõ
[...].” (ALMEIDA et al., 2014: 26).

No entanto, GABRIEL SOARES DE SOUSA (1587 [1879]) já dizia corretamente sobre a, também,
utilização de artrópodes (vide SCHUCHMANN et al., 2018) na biologia alimentar dos beija-flores:
“Gainambis são uns passarinhos muito pequenos, de cor apa-vonada, que têm os
bicos maiores que o corpo, e tão delgados como alfinetes; comem aranhas
pequenas e fazem os seus ninhos das suas teias; têm as asas pequenas e andam
sempre bailando no ar, espreitando as aranhas”.
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O que nos diz FERNÃO CARDIM (1584 [1925])
“Guainumbig. - Destes passarinhos ha varias espécies, sc., Guaracigá, sc., fructa do sol,
por outro nome Guaracigoba, sc., cobertura do sol, ou Guaracigaba, sc., cabello do sol;
nas Antilhas lhe chamão o pássaro resuscitado, e dizem que seis mezes dorme e seis
mezes vive; he o mais fino passaro que se póde imaginar, tem hum barrete sobre sua
cabeça, a qual se não pode dar côr propria, porque de qualquer parte que a tomão
mostra vermelho, verde, preto, e mais côres todas muito finas, e resplandescentes, e o
papo he tão formoso que de qualquer parte que o tomão, mostra todas as côres,
principalmente hum amarello mais fino que ouro.
O corpo he pardo, tem o bico muito comprido, e a lingoa de dous comprimentos
do bico; são muito ligeiros no voar, e quando voão fazem hum estrondo como abelhas, e
mais parecem abelhas na ligeireza que passaros, porque sempre comem de vôo sem
pousar na arvore; assi como abelhas andão chupando o mel das flores; têm dous
principios de sua geração: huns se gerão de ovos como outros passaros, outros de
borboletas, e he cousa para ver, huma borboleta começar-se a converter neste
passarinho, porque juntamente he borboleta e pássaro, e assi se vae convertendo até
ficar neste formosíssimo passarinho; cousa maravilhosa, e ignota aos philosophos, pois
hum vivente sem corrupção se converte noutro.”

O que mais chama a atenção nos comentários de Cardim é que, diferentemente de Anchieta, ele
descreve o acontecimento como se tivesse observado de fato tal metamorfose. Além disso, Cardim
menciona que existem duas formas de “reprodução” para o surgimento dos beija-flores. Isso nos leva a
crer que, quando um ninho de beija-flor era encontrado e um ninhego observado, ficava comprovado
pela morfologia que a reprodução não era distinta de outras espécies de aves. Algo tão diretamente
observável e palpável, como um ninhego, parece não ter gerado tantas fantasias, muitas vezes até
romanceadas, do mundo natural.
Alguns, entretanto, mantiveram vivas as chamas da imaginação, como, por exemplo, foram os
casos do padre SIMÃO DE VASCONCELLOS (1663) e do padre GUEVARA (1836), da Companhia de Jesus no
Paraguai.
Relata-nos VASCONCELLOS (1663 [versão de 1865]):
“Hum só exemplo não posso deixar de referir, que mostra muito a fecundidade, e
variedade das aves d’estes ares: e he que de hum passarinho se contão nove especies,
diversas todas, a qual mais galante, e enfeitada da natureza; chamão a este passarinho
em geral os naturaes da terra goanhambig: em particular a humas especies, chamão
goaracyaba, que quer dizer raio do Sol; a outras quoarac’yaba, que quer dizer cabello do
Sol a outras põem outros nomes, segundo o modo de sua fermosura, que he tão varia, e
aprazivel, que não poderá arremedal-a o mais destro pintor com a mais finas tintaa [...].
Chamão-lhe os Portugueses picaflor. He ave mui pequena: quatro d’ellas não fazem o
corpo de hum só pintacilgo: tem cabeça redonda, bico comprido, vive sómente do
orvalho das flores, por cuja falta, sendo tomada viva, morre logo. Seu vôo he
ligeirissimo; quasi não se enxerga no ar, e voando pasce nas flores. Esta avezinha
supposto que fomenta seus ovos, e d’elles nasce, he cousa certa, que he produzida
muitas vezes de borboletas. Sou testemunha, que vi com meus olhos huma d’ellas
meia ave, e meia borboleta, ir-se perfeiçoando debaixo da folha de huma latada, até
tomar vigor, e voar.” [negrito nosso].

Aqui, de forma ainda mais bizarra do que fez Cardim, Vasconcellos deixa explícito ter ele visto
com os próprios olhos tal transformação. Isso certamente faria com que o leitor, principalmente aqueles
que só conheciam o Novo Mundo pelos relatos, acreditasse e, provavelmente, disseminasse ainda mais
tal invenção.
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O padre Guevara, que se utiliza dos antigos escritos para tirar suas próprias conclusões, completa
(GUEVARA, 1836: 62-63):
“En este nido domicilio de la más pequeña de las aves, pone la Picaflor hembra un solo
huevo. Con su natural calor lo fomenta como solícita criadora, y a su tiempo, cuando el
instinto de sabia madre lo dicta, rompe el huevo, y sale el hijuelo con figura de gusano:
poco a poco desenvuelve y desata sus miembros, cabeza, piel y alas, y en figura de
mariposa empieza a volar y a sustentarse del jugo de las flores, con la azogada
inquietud del movimiento y delectable variedad de esmaltados colores que se admiran
en el Picaflor. Como no ha llegado a su natural perfección, pasa del estado de
mariposa al de pájaro y se viste de plumas, al principio negras, después cenicientas,
luego rosadas y últimamente matizadas de oro, verde y azul turquí. Desenvuelve el
pico que dicen algunos lo tiene arrollado en la cabeza y yo me inclino que la trompa
varía algo de figura y se endurece y viste de naranjado. Algunos curiosos observadores
han notado el estado medio, y se han dignado de prevenirme que ellos mismos han
visto una parte con figura de mariposa y otra con la de Picaflor.” [negrito nosso].

Esse relato, carregado de imaginação, nos mostra que as observações foram se somando de
ideias fantasiosas ao longo do tempo. Possivelmente, a mais interessante delas do trecho acima
transcrito, e que já nos chamou a atenção ANÍBAL CARDOSO (1919), é sobre o “pico que dicen algunos lo
tiene arrollado en la cabeza”. Obviamente que esse “bico enrolado” se trata da probóscida dos
Lepidoptera! E se os beija-flores nada mais eram do que esses insetos transformados, a conclusão que
chegou Guevara do endurecimento da “tromba” tornando-se um bico, não estaria fora da realidade.
Crisálidas e casulos ou beija-flores em estivação?
As crenças sobre os beija-flores sempre estiveram tão arraigadas na população brasileira que até
mesmo George Marcgrave - o primeiro sábio que veio estudar a natureza do Brasil, como o denomina
IHERING (1914) - acabou convencido de algumas observações para ele relatadas durante o período em
que esteve no Nordeste (entre 1638-1643). MARCGRAVE (1942: 198), que apresenta algumas espécies de
Trochilidae (Figura 1), descreve o seguinte comportamento para os beija-flores:
“A natureza e propriedade desta avezinha é tal que não dura mais que as flores das
plantas, de cujo mel vive; quando estas caem, a ave se firma com o biquinho nos troncos
das arvores e por seis meses fica imóvel até que renasçam as flores, o que se confirma
com muitas testemunhas inteiramente seguras.”

Figura 1. Beija-flor (Amazilia sp.) ilustrado
em MARCGRAVE & PISO (1648: 196, Cap. IV).
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O texto de Marcgrave foi dissipado por muitos que vieram depois dele (vide CARDOSO, 1919 e
TAUNAY, 1934), alguns quase da mesma época como o próprio padre SIMÃO DE VASCONCELLOS (1663), acima
mencionado.
Um desses relatos, nos apresentado por PAPAVERO et al. (2013), muito nos interessa pois, seu
autor, Ferrer de Valdecebro, comenta ter visto pessoalmente tais ‘beija-flores secos’:
“Ferrer de Valdecebro (1728: 289-290): [...] Se clavan con los picos en un arbol, y estàn
sin comer, ni beber seis meses assi enclavados: en este tempo llegan los Indios, y los
pelan, y les vuelve à renacer nueva pluma, y en teniendola, se desaprisionan de el arbol,
entran en su cria, y estàn poblando la región del aire otros seis meses. Chupan el jugo de
algunas flores, y esso les sirve de alimento, y necessitan de poco, porque son los enanos
de los paxaros; [...] Los ví muchas veces, y con admiracion de mirar tanta hermosura en
cosa tan pequeña; traìa quatro de ellos, secos, y aderezados, porque no se les cayesse la
pluma, quando volvì à España de aquellos Reinos, y en las Islas afortunadas
(desgraciadas para nosotros) oy las Islas de Canaria, quando peleamos con el Inglès, y
quemamos nuestros Navios, me faltaron”. (PAPAVERO et al., 2013: 92)

Parece-nos bastante compreensível que essas observações pudessem parecer como verdadeiras
para a época. Se as mariposas e os beija-flores constituíam um único ser em diferente fase da vida, os
casulos e crisálidas dos Lepidoptera poderiam tranquilamente ser beija-flores em “estivação”.
Certamente esse mito tem relação com o que disse CARDIM (1925), que “nas Antilhas lhe chamão o
passaro resuscitado, e dizem que seis mezes dorme e seis mezes vive”. TEIXEIRA (1992) confirma que esse
mito ainda hoje existe no Brasil.
Os beija-flores também tendem a entrar em torpor, principalmente durante a noite (SICK, 1997),
mas podem estar nesse estado mesmo durante o dia, quando muito frio (e.g., LUGONES, 1932). Nessa
situação a ave fica basicamente imóvel e facilmente manipulável, podendo ajudar igualmente na
perpetuação dessa crença.

Entendendo a “bruxaria”
Quem já teve a oportunidade de observar um beija-flor no campo sabe a dificuldade que é
acompanhar o trajeto deles no ar. São aves que possuem um voo rápido, seguido de curtas pausas para
o recolhimento do néctar nas flores, na busca de insetos sobre a vegetação ou mesmo entre as
construções antrópicas.
E existe também um grupo de mariposas, da família Sphingidae, que possuem não apenas o
comportamento de forrageamento muito semelhante ao dos beija-flores, como também a sua coloração
é extremamente parecida (veja exemplos em vídeo pelos links: goo.gl/XHySTm; goo.gl/44SCnb;
goo.gl/V1DmpB). Essa semelhança é tanta que enganou até mesmo naturalistas importantes, como o
inglês Henry Walter Bates (BATES, 1863). Bates, um grande observador, consegue explicar e, de forma
bastante interessante, resolver basicamente tudo o que foi descrito até aqui (BATES, 1944: 215-217) [Vide
Figura 2]:
“Várias vezes atirei por engano numa mariposa, tomando-a por um beijaflor. Tal
mariposa (Macroglossa titan) é um pouco menor que o geral dos beijaflores, mas seu
modo de voar, e a maneira como se libra diante das flores, enquanto as explora com a
tromba, são precisamente como os dos beijaflores. Só depois de alguns dias de
experiência fui capaz de distinguir uma do outro no voo. Essa semelhança chamou a
atenção dos naturais, e todos [...] acreditam firmemente que uma se transforma no
outro. Observaram a metamorfose das lagartas em borboletas e, portanto, nada veem
de espantoso, que uma mariposa possa virar beija-flor. A semelhança entre esta bruxa e
um beija-flor é, sem dúvida, muito curiosa, e ainda mais impressiona quando se examina
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os dois de perto. Olhando-os de lado, a forma da cabeça e a posição dos olhos na
mariposa são quase as mesmas da ave; a tromba estendida representa o longo bico. Na
extremidade posterior do corpo da mariposa há um tufo de longas escamas piliformes,
parecendo penas e que, expandidas, parecem-se muito com a cauda da ave. Mas,
evidentemente, todos estes pontos de semelhança são meramente superficiais. Os
negros e índios procuraram convencer-me de que os dois eram da mesma espécie.
Diziam-me: ‘olhe para as penas; os olhos são os mesmos e as caudas iguais’. Esta crença
está tão profundamente arraigada, que era inútil discutir com eles sobre o assunto. As
mariposas macroglossa foram encontradas em quase todas as regiões e sempre
apresentam os mesmos hábitos. Há na Inglaterra uma espécie muito conhecida. Conta
Gould que teve de uma feita, acalorada discussão com um cavalheiro inglês que
afirmava haver beija-flores na Inglaterra, pois já vira um voando no condado de Devon;
tratava-se, de fato, da Macroglossa stellatarum. A analogia entre as duas criaturas
proveio, provavelmente, da semelhança de hábitos, nada havendo que indique que uma
tenha adoptado o aspecto externo do outro.”

Figura 2. Desenho feito para comparação entre a mariposa e o beija-flor, originalmente apresentado em BATES (1863: 181).

As observações, principalmente dos primeiros cronistas e missionários que no Brasil estiveram
durante o século XVI, se concentraram especialmente na região litorânea. Nessa região ocorrem
algumas espécies de Trochilidae e Sphingidae que são realmente muito semelhantes.
Apenas como exemplo, entre os Trochilidae podemos citar quatro espécies que ocorrem na
região da Mata Atlântica do Brasil (SICK, 1997). Duas do gênero Lophornis Salvin, 1870: L. magnificus
espaço
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(Vieillot, 1817) e L. chalybeus (Temminck, 1821). E duas outras, mais raras, do gênero Discosura Date,
1897: D. longicaudus (Gmelin, 1788) e D. langsdorffi (Temminck, 1821) (Figura 3).

Figura 3. Alguns exemplos de beija-flores que possuem a faixa branca dorsal e se assemelham com mariposas
do gênero Aellopos. A) Lophornis chalybeus, macho à esquerda (MN-41885) e fêmea à direita (MN-48220); B) L.
magnificus, macho à esquerda (MN-41856) e fêmea à direita (MN-48212); C) esquerda: macho de Discosura
langsdorffi (MN-41981), direita: macho de D. longicaudus (MN-41974). Imagens: Marco A. Crozariol.

Entre os Sphingidae, que se assemelham demais tanto em coloração quanto na forma de voo
durante o forrageamento, estão as espécies do gênero Aellopos Hübner, 1819 e Eupyrrhoglossum Grote,
1865, que são mariposas diurnas (MARTIN et al., 2011). Em especial o gênero Aellopos, CORRÊA (2017)
indica que no Brasil ocorrem cinco espécies, todas registradas na Mata Atlântica. São elas: Aellopos
ceculus (Cramer, 1777), A. clavipes (Rothschild & Jordan, 1903), A. fadus (Cramer, 1775), A. tantalus
(Linnaeus, 1758) e A. titan (Cramer, 1777). Apenas a primeira não possui a característica faixa branca na
parte dorsal do abdome (Figura 4).
HELMUT SICK (1997: 438) já havia feito comparações entre os beija flores do gênero Lophornis e as
mariposas Aellopos (Figura 5). Esse autor comenta que:
“Aellopus [sic.] desenvolveu outrossim uma caudinha com que mexe, muito semelhante
à cauda de um beija-flor. A diferença está apenas na presença ou ausência de antenas. O
modo de librar-se em frente à flor é comum a ambos; a mariposa costuma ser mais
tímida. Existem ainda outros esfingídeos que se assemelham a beija-flores, como os
Oryba. Não é pois de se admirar que existam lendas descrevendo a metamorfose de
beija-flores em mariposa, ou, mais precisamente, que o beija-flor se desenvolva de uma
lagarta, tal qual a mariposa.”

A semelhança entre essas espécies certamente já levou, e ainda levará, muitos observadores a
cometerem erros no campo. Por exemplo, vejamos o que menciona LÓPEZ-LANÚS (2017: 254) sobre o
beija-flor Lophornis chalybeus na Argentina:
“Probablemente TODAS las citas de Argentina sean erróneas y se trate de una confusión
con la polilla Aellopos (López-Lanús obs. pers.). Básicamente observadas hembras.
Ningún espécimen cierto.” [maiúsculas do original].
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Figura 4. Mariposas da família Sphingidae que se assemelham com beija-flores, em especial aqueles de faixa branca
dorsal. A) Aellopos fadus, Itatiaia, RJ; B) A. titan, Guapimirim, RJ; C) A. ceculus, Guapimirim, RJ; D) A. tantalus, Campo
Belo, MG; E) Eupyrrhoglossum sagra, Itatiaia, RJ. Imagens: Marco A. Crozariol.

Conclusão
Como podemos notar, algumas crenças podem surgir pela dificuldade em observar a natureza
em maiores detalhes. No caso aqui analisado, estão envolvidas espécies de grupos tão distantes quanto
um vertebrado e um invertebrado, mas que possuem convergências morfológicas e comportamentais
que propiciaram as mais interessantes teorias. Essas crenças, que perduram desde meados do século
XVI até os dias atuais, são provavelmente ainda fortalecidas pela difícil observação dessas espécies na
natureza, em especial as mariposas diurnas da família Sphingidae aqui mencionadas.
Os beija-flores, endêmicos do continente americano, certamente fascinaram e chamaram muito
a atenção dos europeus que aqui chegaram. E, assim como as mariposas, muitos foram os mitos criados
para explicar seu comportamento. Chegaram até a serem considerados animais “indicadores da morte e
do infortúnio” (PAPAVERO & TEIXEIRA, 2015).
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Figura 5. Desenho feito para comparação entre o beija-flor (Lophornis sp., fêmea) e uma mariposa (Aellopos sp.),
originalmente apresentado em SICK (1985: 360).

Não podemos esquecer também que o Novo Mundo, como que um “Paraíso na Terra”, poderia
tranquilamente possuir seres capazes de transformações, como aqueles já bem conhecidos pelos
europeus e descritos por naturalistas como Plínio, o Velho. Dessa forma, a modificação de mariposas em
beija-flores não necessariamente seria vista como um ato de bruxaria, mas sim como um “milagre da
Fénix reproduzido a seu modo” (SEIXAS, 2003).
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