
Edital nº 17
Artista da minifolha e dos selos: Jô de Oliveira
Processo de Impressão: 
  Minifolha: ofsete
  Selos: ofsete
  Minifolha com 4 selos
  Selos: folha com 24 selos cada 
Papel: 
  Minifolha: cuchê gomado com fosforescência
  Selos: cuchê gomado com fosforescência
Valor facial: 
  Minifolha: R$4,40 
  Selos: 1º Porte Carta Não Comercial
Tiragem: 
  Minifolha: 50.000
  Selos: 300.000
Picotagem:  
  Minifolha: 11,5 x 11,5
  Selos: 11,5 x 11,5
Área de desenho do selo: 
  Minifolha: 35,5mm x 35,5mm
  Selos: 35,5mm x 35,5mm
Dimensões dos selos: 
  Minifolha: 38mm x 38mm
  Selos: 38mm x 38mm
Dimensões da minifolha: 105mm x 148mm
Data de emissão: 23/07/2011
Locais de lançamento: Recife/PE, Olímpia/SP e 
Porto Velho/RO

Os produtos podem ser adquiridos na loja 
virtual dos Correios: www.correios.com.br/
correiosonline ou na Agência  de Vendas 
a Distância - Av. Presidente Vargas, 3.077 
- 23º andar - 20210-973 - Rio de Janeiro/
RJ - telefones: 21 2503 8095/8096; Fax: 
21 2503 8638; e-mail: centralvendas@
correios.com.br. Para pagamento, envie 
cheque bancário ou vale postal, em nome 
da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, ou autorize débito em cartão 
de crédito American Express, Visa ou 
Mastercard.

Códigos de comercialização: 
Minifolha: 852008821
Selos: 852008813

Detalhes técnicos

Stamp issue n. 17
Artist: Jô de Oliveira
Print system: 
  Miniature sheet: offset
  Stamps: offset
Miniature sheet with 4 stamps 
Stamps: sheet with 24 stamps each
Paper: 
  Miniature sheet: gummed chalky paper
  Stamps: gummed chalky paper
Face value: 
  Miniature sheet: R$ 4,40
 Stamps: Domestic first-class non 
commercial rate
Issue: 
  Miniature sheet: 50.000
  Stamps: 300.000
Perforation: 
  Miniature sheet: 11,5 x 11,5 
  Stamps: 11,5 x 11,5
Design area: 
  Miniature sheet: 35,5mm x 35,5mm
  Stamps: 35,5mm x 35,5mm
Stamp dimensions: 
  Miniature sheet: 38mm x 38mm
  Stamps: 38mm x 38mm
Miniature sheet dimensions: 105mm x 
148mm  
Date of issue: July 23rd, 2011
Places of issue: Recife/PE, Olímpia/SP 

Orders can be sent to the following address: 
Distance Sales Office - Av. Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar  20210-973 - Rio 
de Janeiro/RJ, Brazil. Telephone 55 21 
2503 8095/8096; Fax 55 21 2503 8638; 
e-mail: centralvendas@correios.com.
br. For payment send authorization for 
charging to credit cards American Express, 
Visa or Mastercard, or international postal 
money order (for countries with whom 
Brazilian Posts have signed agreements).

Codes: 
Miniature sheet: 852008821
Stamps: 852008813

technical Details

and Porto Velho/RO
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: up until  
December 31st, 2014(this stated period 
does not apply to stamps/miniature 
sheets  commercialized as part of 
yearly collections, as tematic cards, 
or still,whenever they are meant to be 
distributed as promotional items).
English version: Department of Philately  and  
Products/ECT.

aBoUt the staMPs

soBRe os selos

Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2014 (este prazo não 
será considerado quando o selo/bloco for 
comercializado como parte integrante das 
coleções anuais, cartelas temáticas ou 
quando destinado para fins de elabora-
ção de material promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT.

Os personagens foram dispostos pelo artista em 4 selos, formando uma 
quadra. No canto superior esquerdo, a imagem do Curupira montado num porco 
do mato, assustando um possível agente do desmatamento, representado por 
um homem e uma serra elétrica que derruba a árvore. No canto superior direito, 
a Mãe-do-Ouro emerge das águas com uma bola de fogo nas mãos, sintetizando 
a inspiração para um garimpeiro. No canto inferior esquerdo, as figuras do Boto 
e de uma jovem gestante, alude à lenda da sedução de mulheres por um homem 
desconhecido. No canto inferior direito, a Mula-sem-cabeça, que teria sido uma 
mulher, amante de um padre, este representado  pelo homem dentro de uma 
igreja. Como imagem de fundo, a natureza, o verde simboliza a mata com muitas 
plantas, frutos e animais; o rio isola os personagens como uma ilha, de difícil 
acesso, reportando ao imaginário. A quadra de selos está disposta, também, em 
uma minifolha, que divulga, no canto superior direito, a logomarca da Exposição 
Filatélica Nacional – BRAPEX 2011. Foi utilizada a técnica de desenho.

The characters were arranged by the artist in four stamps forming a set. In 
the top left, the image of Curupira mounted on a boar, scaring a possible agent 
of deforestation, represented by a man and a chainsaw that down the tree. In 
the upper right, the Mãe-do-ouro (Mother-of-gold) emerges from the water 
with a fireball in hers hands, inspiring a gold prospector. At the bottom left, the 
figures of Boto (Dolphin) and a young pregnant woman alludes to the legend of 
seduction of women by an unknown man. In the lower right corner, the Mula-sem-
cabeça (Headless Mule), which would have been a woman, the mistress of a 
priest, represented by a man in a church. As a background image, nature, green 
symbolizes the forest with many plants, fruits and animals; the river isolates the 
characters as an island, inaccessible, reporting to the imagination. Also, the set of 
four stamps is arranged in a miniature sheet, which discloses, in the upper right, 
the logo of the National Philatelic Exhibition - BRAPEX 2011. Drawing techniques 
were used. 

good dolphins, as they help save people from drowning. The Dolphin 
narrative warns of the danger of women being seduced by a stranger, 
which can be effective for riverine communities in remote areas. On the 
other extreme, there are versions with a similar narrative to that of the 
Boto, about men who are seduced by Iaras, which are a sort of mermaids 
that seduce men to drown them. 

Mula-sem-cabeça (headless mule) 
The myth of the headless mule is a story about the lover of a priest 

who is cursed into an equine (which can be a donkey, a horse or a mule, 
a cross between a female horse and a male donkey), that breathes fire 
out of its nostrils or mouth. For this reason, the commonest variants 
consist in representations of the animal with a jet of fire coming out of 
its head. Other variants address how the curse can be removed from 
the animal: it must be bled or have its horseshoe removed through its 
mouth. Headless mule narratives can be heard throughout Latin America 
and there are records of this myth in the Iberian Peninsula. The most 
obvious meaning of this myth is that of securing respect for celibacy, but 
it is similar to other transmutation myths, such as those of the Homem-
Onça (Jaguar Man), of the Dolphin, described above, and mainly of the 
Werewolf, among others. 

In sum, the four myths are a representation of the four elements: 
earth, fire, water and air. As Walter Benjamin the philosopher once said: 
“Storytelling is the art of repeating stories.” 

Frederico augusto Garcia Fernandes
Professor at the Vernacular and Classical Literature 

Department of the State University of Londrina
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legends of Brazilian Folklore
Curupira, Mãe-Do-Ouro (Mother of Gold), Boto (Dolphin) 

and Mula-sem-cabeça (Headless Mule)
What are myths in the collective imagination that gave rise to them?
Playing their cultural role, the stamps in this issue are intended to 

disseminate and record myths of Brazilian folklore that were and are still 
present in the collective imagination of grandmothers, parents, children 
and grandchildren. They are popular values and beliefs kept alive from 
one generation to another. No one knows how they came about and even 
less if they will cease to exist, if they ever do...

Myths can be regarded as open narratives updated in different contexts 
and stories. Because myths are, very often, orally transmitted, there are 
many variants of them, as the narratives developed by communities also 
reflect different ways of perceiving the world and inter-personal relations.

This series provides a visual representation of four myths narrated by 

communities spread across Brazil. The stamps portray one of their many 
different forms of representation: their most known and disseminated 
version in our national culture. 

These are the Curupira, Mãe-do-Ouro (Mother of Gold), Boto (Dolphin) 
and Mula-sem-cabeça (Headless Mule), which are known from the north 
to the south of Brazil and, despite being spatially recurrent in some cases, 
such in the case of the Boto, are quite specific. For example, Curupira is a 
forest myth; the Boto is a myth of the Amazon waters; the Headless Mule 
is a myth of small towns; the Mãe-do-Ouro myth, which is more temporal 
than spatial, refers to places marked by a mining culture or to gold cycles 
of the past. 

curupira
The Curupira is a male supernatural being that scares people in 

forests and even kidnaps children. Its records can be traced back to our 
colonial era. In one of his 16th-century chronicles, José de Anchieta, a 
catechist, describes him, as well as Boitata, as one of the demons that 
haunt indigenous people which, for this reason, was used in the Brazilian 
catechizing process. Sérgio Buarque de Holanda, a historian, observed 
in his writings that the Curupira was used by indigenous people as a 
strategy to resist slavery, as they imprinted inverted footprints in forests 
to outwit the Portuguese. The Curupira, an allomorphic myth, is regarded 
as one of the parents of the forest which can be portrayed as a hairy, red-
haired monster with inverted feet riding a boar (as shown in the stamp), as 
a blonde midget clinging to a small gold cane, as an invisible spirit uttering 
frightening screams, or as an old male or female indigenous person. This 
last version is also present in the collective imagination of Paraguayans. 
Stories about the Curupira stress how people should be careful when 
entering forests and avoid having any contact with what is new, which 
can be dangerous. Its versions are also similar to those of other forest 
myths, such as those of the Pomberinho, the Saci and the Mãozão from 
the Pantanal region. 

Mãe-do-ouro (Mother of gold)
The Mother of gold is a narrative of what the world offers human 

beings and of their unfettered ambition or lack of courage, which can put 
everything to lose. Its commonest version is that of a ball of fire falling 
from the sky to show where a gold field can be found. The Mother of gold 
is also portrayed as a woman with hair on fire or as a headless woman 
who protects gold mines and whose guidance must be strictly followed. 
This myth very often blends into narratives of buried treasures (enterro 
or botijas, as they are known in Brazil’s northeast), the location of which 
is revealed in dreams, by lights or by spirits to people of great courage. 
It should be observed that the Portuguese word for gold (ouro) comes 
from the Latin word aurum, which means “shining.” This myth combines 
symbologies applied to human beings. The purity of the metal is reflected 
in those who are pure in heart and manage to remove it from the mine, 
while those who are greedy are prevented from finding it. 

Boto (Dolphin)
This is a narrative about women who allow themselves to be seduced 

by unknown men and end up becoming single mothers or meeting the 
tragic fate of drowning in a river. However, as all myths, this one has 
other versions too. The existence of a pink dolphin and of a black one is 
seen as expressing the malign nature of the former and the benign nature 
of the latter. Stories about pink dolphins usually narrate that, during the 
traditional June festivals held in Brazil, they take the form of handsome 
young men dressed in white wearing a hat (to hide the nostril above their 
head) who deflower women while dancing with them. Black dolphins are 

Como são os mitos no seu imaginário?
Os selos desta emissão, cumprindo seu papel cultural, divulgam 

e registram mitos do folclore brasileiro, que povoaram e povoam o 
imaginário de avós, pais, filhos e netos. São valores e crenças populares, 
que sobrevivem de geração em geração. Não se sabe como surgiram e, 
menos ainda, quando terão fim, se é que terão....

Podemos entender os mitos como narrativas abertas, atualizadas em 
diferentes contextos e histórias. Em vista da forma de transmissão de 
conhecimento marcadamente oral, os mitos apresentam variantes, pois, 
as narrativas instituídas pelas comunidades refletem, também, formas 
diferenciadas de percepção do mundo e de relações interpessoais.

Esta série traz uma representação visual de quatro mitos que circulam 
entre comunidades narrativas de vários rincões e cidades brasileiras. 
Os selos apresentam uma das várias formas de representação: a mais 
conhecida e circulada na cultura nacional. 

Curupira, Mãe-do-ouro, Boto e Mula-sem-cabeça, conhecidos de 
norte a sul do País, embora não deixem de apresentar uma espacialidade 
recorrente, às vezes, como o caso do Boto, são bastante específicas. Por 
exemplo, o Curupira é  o mito das matas; o Boto, das águas amazônicas; 
a Mula-sem-cabeça, das pequenas cidades; a Mãe-do-ouro, de ordem 
mais temporal que espacial, diz respeito a lugares marcados pela cultura 
do garimpo ou pelo passado do ciclo de ouro. 

curupira
É responsável por assustar pessoas nas matas e até pelo 

desaparecimento de algumas crianças. Seus registros remontam à nossa 
era colonial. José de Anchieta, catequista, o referencia, juntamente como 
o Boitatá, em uma de suas crônicas no século XVI como um dos demônios 
que assolam os índios e, por tal razão, utilizado como argumento para o 
processo catequizador brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, 
referencia-o, observando que se tratava de uma estratégia de resistência 
dos índios à escravidão, que buscavam despistar os portugueses nas 
matas com pegadas ao contrário. Mito alomórfico, é considerado um dos 
pais do mato, podendo ser representado como um monstro peludo de 
cabelos vermelhos e pés invertidos, montado num porco do mato (como 
representado no selo), ou um anão loiro com uma bengalinha de ouro, ou 
um espírito invisível com gritos assustadores ou, ainda, como uma índia 
ou índio velhos. Esta última versão está, também, presente no imaginário 
popular no Paraguai. As histórias sobre o Curupira destacam os cuidados 
que o homem deve ter ao adentrar nas matas, precavendo-se do contato 
com o novo, que pode ser perigoso. Suas versões se assemelham a de 
outros mitos da mata como o Pomberinho, o Saci e o pantaneiro Mãozão. 

Mãe-do-ouro
A Mãe-do-ouro apresenta-se como uma narrativa sobre aquilo que 

o mundo oferece ao homem e de sua ambição desmedida ou falta 
de coragem, que faz pôr tudo a perder. A versão mais comum é a de 
uma bola de fogo vinda do céu, que vai revelar onde se encontra uma 
jazida.  A Mãe-do-ouro, também, aparece na forma de uma mulher, ora 
com os cabelos de fogo, ora sem cabeça, protetora das minas, cujas 
orientações devem ser seguidas à risca. O mito, não raramente, funde-se 
às narrativas de enterro ou botijas, como são conhecidas no Nordeste, 
verdadeiros tesouros enterrados, que são revelados por sonhos, luzes 
ou espíritos para alguém de muita coragem.  Interessante notar que ouro 
vem do latim aurum, que significa “brilhante”. Este mito reúne simbologias 

que são transpostas para o homem. Assim, a pureza do metal se reflete 
nos puros que conseguem retirá-lo da mina e a cobiça da humanidade 
em possuí-lo, faz com que ele se desvie dos ambiciosos.

Boto
É  uma narrativa sobre mulheres que se deixam seduzir por homens 

desconhecidos e acabam se tornando mães solteiras ou tendo o destino 
trágico de acabarem mortas no fundo do rio. Mas, como todos os mitos, 
este também apresenta outras versões. Atribui-se à existência do boto 
rosa e do preto a manifestação maligna do primeiro e a benigna do 
segundo. As histórias sobre o boto rosa, no geral, narram que, nos dias 
de festas juninas, ele se transforma num rapaz bonito, vestido de branco 
e de chapéu  (para esconder a narina em cima de sua cabeça), que, 
por meio de sua dança irá fazer mal às mulheres. O boto preto é bom, 
pois ajuda a salvar as pessoas dos afogamentos. As narrativas do Boto 
alertam para os perigos da sedução, e podem se constituir num discurso 
eficaz contra o estranho, para grupos ribeirinhos afastados. Num outro 
polo, cabe observar que há versões com a estrutura narrativa semelhante 
à do Boto, só que de sedução masculina, tais como as Iaras, espécies de 
sereias que vão encantar os homens, afogando-os. 

Mula-sem-cabeça
A Mula-sem-cabeça é uma história sobre a amante do padre que é 

amaldiçoada e se transforma num equino (pode ser burro, cavalo ou mesmo 
uma mula, derivada do cruzamento entre égua e o asno ou jumento), pelo 
qual saem labaredas pelas narinas ou boca. Nesse sentido, as variantes 
mais comuns encontram-se na representação do animal, para o qual 
muitos acreditam ter um jato de fogo saindo da cabeça. Outras variantes 
tratam da forma de desencantamento do animal: que deve ser sangrado 
ou ser retirada a ferradura de sua boca. As narrativas da Mula-sem-cabeça 
atravessam a América Latina e há registros dela na península Ibérica . Seu 
sentido mais evidente é o de respeito ao celibato, mas também, alinha-se 
aos mitos de transmutação, como o do Homem-Onça, do já assinalado 
Boto e, principalmente, do Lobisomem, entre outros. 

Os quatro mitos são, em síntese, uma representação dos quatro 
elementos: terra, fogo, água e ar. Como já afirmava Walter Benjamin, 
filósofo: “contar histórias é a arte de saber seguir contando”.

Frederico augusto Garcia Fernandes
Prof. do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da
Universidade Estadual de Londrina
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