
Rangi e Papa  
Nova Zelândia 
 

O povo maori é originário da Polinésia, um conjunto de ilhas situado a leste da 
Austrália. Eles habitam a Nova Zelândia e são conhecidos por suas marcantes tatuagens 
faciais e danças guerreiras. Mesmo após o contato com os europeus, em 1642, eles 
mantiveram sua crença mitológica.  

 
 

 
Maoris dançando a Haka, dança 
guerreira.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Haka_performe
d_during_US_Defense_Secretary%27s_visit_to_Ne
w_Zealand_(1).jpg acesso em 18/04/2019  

 

 
A Nova Zelândia é uma ilha no Oceano Pacífico, e 
faz parte do continente da Oceania  

 
 
 
No começo só havia a escuridão  
Rangi, o deus-céu, e Papa, a deusa-terra, viviam apaixonados. O amor deles era tão 

intenso que eles nunca se desgrudavam.  
Da união entre Rangi e Papa, os filhos-deuses nasceram e ficaram presos entre o 

casal.  
O tempo então passou e passou.  
Os filhos-deuses não gostavam da escuridão e tentavam a todo custo encontrar uma 

maneira de sair do meio de seus pais.  
- Precisamos conhecer a luz! Para isso, é melhor que o nosso pai fique bem 

longe de nós, lá no céu, mas que nossa mãe acalentadora fique conosco - 
diziam os filhos-deuses, tentando encontrar uma maneira de escapar do 
abraço dos pais.  

A força dos filhos-deuses foi tanta que os pais se separaram. Rangi foi empurrado 
para cima e formou o céu; Papa foi levada para baixo, dando forma à terra.  

Após a separação do casal, o mundo conheceu a luz, e a vegetação exuberante 
cresceu. O Universo escuro transformou-se em uma terra farta e verde.  

Os filhos-deuses imediatamente partiram para criar o mundo. O Sol e a Lua 
surgiram, e as estrelas foram formadas para  decorar o céu.  

Os filhos queriam mais e mais, e assim criaram o primeiro homem e a primeira 
mulher. Não demorou muito, e as crianças nasceram.  
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Todos estavam felizes, exceto Papa e Rangi, pois nunca mais puderam se abraçar.  
As lágrimas do deus-céu foram tantas que se transformaram em rios e oceanos, um 

verdadeiro alimento para as plantas.  
A neblina que hoje encontramos foi formada dos suspiros de saudades de Papa, a 

deusa-terra.  
E assim, conta-se como foi a criação do Universo entre o povo maori.  
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