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PREFÁCIO

Este livro tem o propósito de prover para os leitores 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 livros na língua bakairí. A 
autora contou alguns dos seus conhecimentos sobre animais e os 
mesmos estão gravados em fitas. Na parte final do livro encontra-se a 
tradução desta obra em português.



Professor domodo nhentoem xirâ livro wogonro modo

Awâka ânguydo imeom wâgâ ise unâ egatuim aguely, iamimeom 
nhuntuhoem.

Livro onwam ini modo mawânkâ awâkâ ise, iamimeom 
nhuntuhoem, idânârâ awâkâ tâwâguneim modo, pakia, maem, 
pialupadu, kozekâ, megu, aunri, xeu, poroho, awa, aki, pyenary, komy, 
awâkâ modo, iamimeom nhuntuhoem, mawânkâ merâ ekadyly ise. 
Kunohoro, xiwi, kawaru, awâkâ modo ezedy mawânkâ ise livro 
onwam ekani, iamimeom nhuntuhoem.

Uguely mawânrâ kâengatuly. Alâ wao ise.



Introdução

Neste livro vamos falar sobre os bichos para que as crianças 
aprendam algumas coisas a respeito deles. Falaremos sobre a capivara, 
a anta, o veado-mateiro, o veado-do-campo, o macaco e o quati, entre 
outros.
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1Algumas pessoas se pronuciam como auwa.
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O Macaco

Nesta ilustração o macaco está quebrando a fruta da jatobeira, no próprio 
galho da árvore. É assim que ele come a fruta da jatobeira.

O Tamanduá

Aqui tem tamanduá. Hoje Jair matou um tamanduá que o cachorro tinha 
achado. Ele o cortou em pedaços, dividiu a carne entre a família e levou até o 
Posto.

O Tamanduá-mirim

O tamanduá-mirim gosta de andar de noite. Por isso os que andam de 
noite o matam.

Os cachorros correm atrás dele. Eles o pegam e o matam. Assim é o 
tamanduá-mirim.

O Tatu-galinha

O tatu-galinha corre muito rápido. Ele é muito esperto. Ninguém o pega 
porque ele escapa para dentro da toca. Ele vai até o fundo da sua toca. Lá ele 
fica acomodado, até que alguém cave para pegá-lo.

Quando alguém cava para tirar este tipo de tatu, muitas vezes encontra 
uma cobra junto com ele. Enquanto o caçador está cavando, o tatu-galinha fica 
quietinho. Aquele que cava de noite pode ser picado na mão por uma cobra. 
Por isso ninguém mais cava à noite, porque já sabe que tem cobra na toca do 
tatu-galinha. Depois de pego, ele é morto.
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O Tatu-bola

O tatu-bola não corre muito, mas cava rápido o seu buraco para entrar 
nele. Depois de entrar, ele não sai. Quando a gente puxa pelo rabo, ele não 
vem. Só quando a gente o mata com faca é que pode tirá-lo da toca.

O Lobinho

O lobinho anda perto das casas para caçar as galinhas. Ele gosta de comer 
galinhas, por isso anda de casa em casa para pegá-las.

Em Pakuẽra um lobinho pegou uma galinha que tem pintinhos, ali no 
quintal da Juvanil, enquanto eles estavam dormindo. Eles deixaram o lobinho 
escapar porque não tinham cachorro para pegar o bicho. Assim o lobinho 
pegou a galinha da minha neta. Ele não deixa as galinhas escaparem, mas as 
come mesmo.

Mas aqui em Painkum tem bastante cachorros e latem muito quando 
chegam os bichos. Por isso o lobinho não chega perto das nossas casas aqui. 
Se os cachorros não latirem, logo o lobinho chega por perto de casa.

O lobinho é assim, um bicho mau, comedor de galinhas.

O Lobo

O lobo também é um bicho que come as galinhas. Tanto os lobinhos como 
os lobos comem galinhas. O lobo uiva quando está para pegar o galo. Ele se 
aproxima de onde o galo está cantando para pegá-lo. Vem à noite, sondando 
pelo mato, e lá no mato ele pega a galinha. O lobo é assim.

O Quati

O quati come coró. Ele também cava para encontrar minhoca. Come 
frutas também. Ele come tudo o que achar.
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A Irara

Aqui tem irara. Ela gosta de mel. Quando ela o acha, faz buraco no caule 
da árvore, entra e come. A carne dela é doce de tanto comer mel. Ela não come 
nada, além de mel. Assim é a irara, o bicho que gosta de comer mel.

A Ariranha

A ariranha gosta de comer peixe. Pega os peixes no rio. Quando pega 
pacu, come o corpo todinho. Mas não come a cabeça. Come somente a carne e 
deixa o resto. Quando pega matrinxã o come. Todo peixe que ela pega ela 
come. Assim a ariranha gosta de comer peixe. Por isso o peixe tem medo 
quando há uma ariranha na água. Tem medo dela, porque a qualquer momento 
ela pode pegá-lo.

A Lontra

A lontra gosta de comer peixe. Ela é grande e anda sozinha, enquanto que 
a ariranha anda somente em bando. A lontra mia dentro d'água. Quando pega o 
peixe, o afunda e brota na água com o peixe na boca. Ela sempre mia. 
“MIAU”, ela faz. Não se sabe o que quer dizer esse miado dela. Talvéz esteja 
dizendo que pegou um peixe. Por gostar de comer peixe, ela não sai para longe 
d'água.

O Gato-do-mato

Existe o gato-do-mato. Ele é muito arisco e não vem para bem perto de 
casa. O gato-do-mato também come galinha. Existe, sim, esse gato-do-mato, 
mas difícil é vê-lo, porque ele é muito arisco.

A Jaguatirica

Existe a jaguatirica. Ela não é muito pequena nem muito grande. Ela 
come jaó, galinha, perdiz e outros bichos que têm penas.
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A Onça

Tem vários tipos de onças distintos pela cor da pele. Tem a onça-preta, a 
onça-pintada que é amarela e a onça-parda que é vermelha.

A onça come os animais domésticos. O nosso visinho Dito estava nos 
contando sobre ela:

— Tem onça aqui. Ontem uma onça pegou o meu porco, uma fêmea que 
estava prenhe. A onça não comeu todo o porco, só uma parte dele, e lá na 
ponte acharam o resto que ela deixou.

A onça-pintada não aparece tão fácil, como as outras onças, mas pega e 
come os animais quando os acha.

A onça-parda anda muito, pegando os bezerros e outros animais para 
comê-los.

A onça-preta é a mais feroz entre todas as onças. Quando a gente a vê, 
fica com medo.

A Anta

A anta gosta de ir à roça. Come todo o mamão da roça e tudo o que tiver. 
Come direto no caule da planta e depois que cai, come a fruta. Come abóbora, 
muita abóbora e melancia. Assim faz a anta.

O Caititu

O caititu come mandioca brava, mandioca mansa, e milho também. Assim 
é o caititu.

O Porco Queixada

Este é o porco queixada. Este, quando entra na roça, come a mandioca 
brava. Na mata por onde anda, quebra o coco de tucum e come castanha. 
Come fruta de buriti. Assim faz o porco queixada.

32



O Cervo-grande-do-campo

O cervo come capim, mas não todo tipo, só o capim da várzea. Na mata 
ele come o broto das folhas que ele gosta. O cervo é assim.

O Veado-campeiro

O veado-campeiro também se alimenta de capim e de frutas. Ele come 
fruta-de-veado e mangaba. Ele fica andando de pé em pé de mangaba, para 
comer a fruta deles.

O Veado-mateiro

O veado-mateiro come as folhas dentro do mato. Mas quando vai à roça, 
come também as folhas de mandioca mansa e de batata. Ele come todas as 
folhas.

O Ouriço

Os espinhos do ouriço são muito perigosos porque são pontudos. Quando 
se fincam em nós, não saem facilmente. Só vão entrando cada vez mais. Os 
espinhos dele são assim.

A Cutia

Nós comemos carne de cutia. Um dia uma cutia, ali atrás da casa de Rute, 
estava comendo bocaiúva. Quando estava indo buscar lenha no mato, Rute a 
viu. Ela assustou a cutia lá debaixo do pé de bocaiúva. A cutia come bocaiúva, 
e mandioca também, tanto a brava como a mansa. A cutia é assim.

33



A Paca

A paca também come mandioca brava e mandioca mansa. Todas elas, as 
cutias e as pacas, comem o que cresce nas plantações. Comem o que é 
plantado de mandioca, batata, cana, abóbora e melancia. Só banana e arroz não 
comem.

A Capivara

A capivara sempre come milho e arroz. Come-os como o gado os come. 
Quando descobre milho ou arroz na roça, ela não deixa de ir comê-los. Assim 
é a capivara. Ela é um bicho malvado porque come tudo da roça que a gente 
precisa. Come banana a começar do pé. Assim faz a capivara.

O Rato

Este é o rato. Ele come o arroz e o milho que se tem guardado dentro de 
casa. Fica roubando o arroz e o milho dentro de casa. Rói todas as roupas onde 
as temos guardado, cortando todas elas. Corta a rede todinha também. Assim é 
o rato.
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