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PREFÁCIO

Este primeiro livro de experiências pessoais tem o propósito de 
prover para os alunos Bakairí material de leitura já conhecido por eles. 
Assim, poderão melhorar sua habilidade em ler com entendimento e 
fluência. Serve como leitura suplementar, em continuação à série de 
cartilhas na língua Bakairí. As experiências foram desenvolvidas na 
língua Bakairí. Os alunos contaram suas experiências e foram gravadas 
em fita. Na parte final do livro encontra-se a tradução portuguesa da 
obra, cujo índice está na página 22.
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Ontem o quati mordeu meu cachorro Zurigui

Valquíria

Meu cachorro Zurigui foi mordido por um quati.

Ontem nós dançamos a dança Awapania.

Ontem um quati mordeu Perki na garganta e Tander na pata.

Ontem nós dançamos a dança Âryco.

Ontem a coruja cantou em cima da nossa casa.

Ontem o curiango cantou no pátio da nossa casa.

História Do Cágado

Valquíria

Na casa do meu avô tem um cágado. Ele é parente do jabuti, mas não é jabuti. Tem 
dentes e seu nome é Mazanlu.

Eles socam arroz hoje, para não socarem amanhã.

Hoje a minha galinha vai botar, a outra vermelha também vai botar. Ela está apurada.

O fim.

História Do Gambá E Do Periquito

Valquíria

Primeiramente vou contar a história do gambá.

O gambá veio pelo arame para pegar o periquito. Ele o pegou, cortou-lhe a cabeça e o 
enganchou no arame.

Então vovó Rute depenou o periquito, assou e comeu.

Somente isso.

Quando O Quati Mordeu A Cachorrada

Maialu

Ontem nós vimos o quati. Quando o vimos, meu tio, o pai de Apolônio disse:

— O que é?

Nós respondemos que era onça, porque não o enxergávamos bem.

Então Jair foi levar a espingarda.

Papai disse:
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— Jair, você trouxe a espingarda?

Jair respondeu:

— Está aqui.

— É quati! — falou meu pai.

Ele atirou no quati, mas não o acertou. Depois deu outro tiro e o quati caiu.

Os cachorros foram para cima do quati. Os cachorros levaram muitas mordidas do quati.

Fim.

Nossa Viagem do Posto

Maialu

Viemos hoje de Pakuenra.

Vimos o arroz de Maiare e viemos até aqui.

Somente isso.

Ontem Fomos Campear O Gado

Maialu

Ontem nós queríamos prender a vaca. Ela não queria entrar no curral.

Davi a cercou, mas ela não quis entrar no curral.

Ontem fomos pegar o cavalo. Viemos e descemos. Tocamos as vacas para o curral. 
Porém elas entraram para o mato.

Somente isso que vou contar hoje.

Ontem Fomos Campear A Vaca

Maialu

Ontem fomos campear a vaca. A trouxemos mas ela não quis entrar no curral.

Pegamos o bezerrinho e a vaca veio.

Só isso vou contar hoje.

A Cutia Comeu A Mandioca

Maialu

A cutia está comendo a mandioca de Dirceu.

Titio Joaquim vai sondá-la à noite.

Só isso.
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Os Cachorros Acuam A Cutia

Marceni

Ontem titio Getúlio foi à roça acompanhado dos cachorros. Os cachorros entraram no 
mato e acharam a cutia.

A cutia come mandioca brava, mandioca e batata.

Os cachorros trouxeram a cutia.

Titio Getúlio estava esperando com o facão.

Ele cortou a cutia bem ao meio.

Só isso.

Titio Aprízio Pescou Matrinxã E Jau

Marceni

Lá no Pakuenra titio Aprízio pescou matrinxã e o jau. Eles pescaram oito peixes. 
Repartiram os peixes com o cunhado de Edison.

Só isso.

Ontem Fomos Campear O Gado Na Lavoura

Marceni

Ontem fomos campear o gado a cavalo.

A vaca estava na lavoura velha.

Ela entrou no mato.

Getúlio foi campear a vaca.

Só isso.

Papai E Eu Fomos Campear A Vaca

Valdeci

Quarta-feira fomos com papai campear gado.

Escutamos a vaca berrar do outro lado:

— Muu, muu, — mugiu a vaca.

Fomos do outro lado do córrego e a achamos e a trouxemos.

Bem alí os cachorros pegaram o tatu.

Depois disso fomos ao córrego.

As vacas tinham entrado no mato

Só isso.
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Fomos Buscar A Vaca No Aturua

Valdeci

Fomos buscar a vaca no Aturua.

Titio Veríssimo havia prendido o animal, mas ele escapou. Então viemos embora.

No domingo titio Veríssimo trouxe a vaca e a amarramos.

Hoje nós a soltamos; ela queria ir de volta. Fomos campeá-la; a peamos e a amarramos.

Depois disso fomos campear a vaca do meu irmão. Ela estava com bezerro novo. Nós a 
achamos.

Só isso.

Nós Campeamos A Vaca

Valdeci

Nós fomos campear o gado mas o gado não quis entrar no curral.

Davi e tio Joaquim pegaram a vaca. Irmão Davi ia pegá-la mas caiu.

Aquela vaca ficou brava. Quase correu atrás do irmão Davi. Nós laçamos a vaca e 
amarramos o bezerrinho. O bezerrinho tinha bicheira.

Depois meus irmãos Davi e Alemão foram pescar com vovô Aprízio no Kaiapó.

Pegaram muitos bagres. Eles vieram a cavalo. Nós os vimos chegando pelo meio do 
campo.

Tiramos as escamas dos peixes que eles pescaram. Cozinhamos e comemos.

Vovô Aprízio comeu junto com o irmão Alemão. Eles vieram do Kaiapó. Pegaram 
muitos peixes.

Só mesmo.

Quando Arrumamos O Curral

Valdeci

Hoje nós arrumamos o curral porque a vaca e o bezerro haviam escapados.

Estamos arrumando o curral para curar bicheira e tirar leite e porque o bezerrinho que 
está com bicheira escapou.

Vamos consertar o curral para tirar leite da nossa vaca.

Hoje só vou dizer isso.
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Achamos Filhotes De Rato

Dagmar

Fomos tocar gafanhotos do meio do arroz. Vimos os gafanhotos. Achamos também 
filhotinhos de rato. Então corremos atrás deles. Demoramos bastante para matá-los.

Só isso.

Os Patos Gostam Do Rego

Dagmar

Os patos gostam de vir tomar banho no rego. Por isso nós os tocamos. Eles vão para 
outro rego. Lá eles brigam.

Somente isso.

Vovô Foi Esperar Cutia

Dagmar

Ontem o vovô e a vovó foram à roça. Eles viram rastro de paca e cutia no meio do 
mandiocal. Então vovô foi cedo para fazer a espera mas nem a paca nem a cutia vieram.

Só isso.

Meu Gato Pegou O Curiango

Dagmar

Hoje à noite meu gato pegou um curiango. Quando o pegou começou a comê-lo.

Somente isso.
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