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PREFÁCIO

Este livro sobre pássaros 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. O autor contou alguns dos seus conhecimentos sobre pássaros 
os quais estão gravados em fitas. Na parte final do livro encontra-se a 
tradução desta obra em português.
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A Seriema

Dezembro e janeiro é a época da seriema botar e chocar os seus ovos. Faz 
seu ninho sem muito capricho no alto de uma árvore.

Depois de passar uma semana e os filhotes já estarem crescidos, ela os 
leva para o châo, a fim de criá-los. Alimenta-os com gafanhoto, minhoca e 
cobrinha, até eles ficarem grandes e poderem comer por conta própria.

A seriema é boa para criar, porque come os insetos e não briga com as 
galinhas. Nós criamos algumas, mas se tivermos preguiça de criá-las, elas 
acabam morrendo. Quando alguém tira um filhote de seriema para criar, 
precisa dar-lhe de comer até que ele chegue ao ponto de alimentar-se sozinho. 
É assim que se cria o filhote da seriema.

Para ela ser criação da casa, é melhor ter duas porque elas cantam juntas. 
Cantam de manhã cedo e à tarde.

Quando ela fica bem mansinha, entra em casa, sobe na mesa e destampa 
todas as coisas que tiver ali. Ela não entende nada. Assim é a seriema.
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A Ema

A ema fêmea põe os ovos no verão, nos meses de agosto e setembro, mais 
ou menos. Põe muitos: 18, 20, até 22 ovos! O ovo dela é muito grande.

Ela demora um pouco para chocar. Passa vários dias chocando em cima 
dos seus ovos, até saírem os filhotes. Depois disso, ela os tira e sai com eles 
para passear e para dar-lhes de comer, como faz a seriema. Com esses bichos: 
gafanhoto, borboleta, minhoca, cobrinha, a seriema e a ema criam os seus 
filhotes e lhes dão de comer, até eles poderem comer por si mesmos.

A gente pega o filhote da ema no campo para criá-lo em casa. Quando o 
criador cuida bem dele, o filhote da ema não morre, mas cresce e fica grande. 
Assim é a criação da ema da casa.

O filhote da ema costuma ser muito doentinho. Às vezes fica doente do 
joelho, enfraquece e não levanta. Quando acontece qualquer coisa com o 
filhote, ele não anda, fica paralítico. Fica amortecida a junta. Pois assim é o 
filhote da ema. Ele não resiste muito à doença. Não é muito forte. Se 
cuidarmos bem dele e não lhe fizermos nada de mal, ele crescerá até ficar 
grande como a sua mãe e o seu pai. Fica muito grande.

No terreiro ele come qualquer inseto; cobra e lagarta na folha também não 
deixa passar. Pega tudo o que ele vê e come. Apanha até latas usadas. Estraga 
e acaba com tudo mesmo! No estômago de uma ema morta eu vi um pedaço 
de louça que ela tinha engolido. Acho que essa ema tinha sido criação de casa 
e por isso o engoliu. Sua moela foi acabando de tanto fazer moer.
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O Tuiuiú

O tuiuiú é diferente. Ele cria os filhotes com peixe.

A fêmea voa muito alto, acima das árvores para fazer o seu ninho. Ela põe 
os seus ovos na jatobeira, em cima da garapeira.

Para alimentar os filhotes, o tuiuiú procura lambaris, jejuns, e outros 
peixinhos nas lagoas do campo, ou no pirizal do mato. Ela os engole vivos 
mesmo, e depois leva para os seus filhotes. Lá no alto, vomita os peixes, e os 
filhotes os comem vivos como ela os levou. É assim que o tuiuiú se alimenta.

Para se alimentar e também alimentar os filhotes, a fêmea do tuiuiú fica 
na beira da várzea esperando pegar qualquer peixinho. E assim faz até que eles 
possam fazê-lo por si mesmos.
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A Cabeça-Seca

Há também a ave chamada cabeça-seca pelos que não são bakairí. Para 
nós, os bakairí, é “xixiji”. Cada grupo de pessoas dá nomes diferentes às aves 
e aos bichos. Conosco também é assim, cada tribo dá nomes distintos aos 
bichos. Por isso, cada bicho tem outro nome em outras línguas.

A cabeça-seca é semelhante ao tuiuiú, pois a fêmea também faz o seu 
ninho em cima de uma árvore e tira os filhotes de lá.

Procurando o que comer para os filhotes, não sai da água do pirizal, a 
lagoa dentro do mato. Na beira do rio ela não quer ficar porque lá não pega 
nada. Já no pirizalão ou na lagoa acha alguns peixes pequenos, dentre os quais 
o jejum, o cará e o bagrezinho.

Depois de pegar os peixes ela os leva para o ninho. Não sei se ela dá de 
comer da boca ou se vomita ou peixe vivo.

Ela cuida dos filhotes até que atinjam o ponto de voar. Quando isto 
acontece eles fogem, vão embora do ninho e desaparecem.

Quando já estão grandes pegam lambaris, jejuns e carás para se 
alimentarem deles.

Assim são o tuiuiú e a cabeça-seca.
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O Gavião

Conhecemos vários tipos de gavião. Existe o cinzento, o vermelho e o 
preto. O gavião fêmea faz a mesma coisa que a cabeça-seca, ou seja, procura 
um buraco de uma árvore para pôr os seus ovos.

Os gaviões alimentam seus filhotes com alguns tipos de aves como 
pombos e pintinhos dentre outros. Os cinzentos, os vermelhos e os pretos, por 
exemplo, matam jacu e jacutinha para levar aos seus filhotes. Levam, 
inclusive, cobras grandes como a jibóia e aquela chamada pião, para alimentá-
los. Todos esses bichos são comida do gavião e são o que ele dá de comer aos 
filhotes.

O gavião preto acaba com a cobra, por isso ele é bom, pois a cobra nos 
causa muito mal quando morde a gente. Quando dói muito a gente fica num 
estado bastante ruim.

Quando querem pegar pintos para comer, os gaviões que chamamos 
falcão-quiriquiri, e gaviãozinho, vêm até a porta da nossa casa e pegam os da 
nossa galinha. Muitas vezes a galinha põe os seus ovos no mato e tem os 
filhotes por lá. Quando chega em casa percebemos que estão em menor 
número do que deveria. Então vamos até o lugar onde estavam os ovos e 
percebemos que um gavião esteve por lá, a julgar pelas penas que vemos no 
local. É assim que o gavião faz.
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A Arara

Entre as aves que vemos por aqui há também a arara. Como o papagaio, 
ela não nos causa mal nenhum. A arara põe o ninho no buritizal, no buriti seco. 
Não sei qual o mês em que se tira os pintos para tê-los em casa, mas a arara é 
bem procurada por muita gente.

A arara, o papagaio, a ararinha, a jandaia, o periquito, todos esses 
procuramos para tê-los, a fim de criá-los em casa. Dá um pouco de trabalho, 
mas são bons. As mulheres, principalmente, gostam muito de ter essas aves em 
casa.

“É minha.” dizem algumas. “É de meu filho,” dizem outras. Mas acho que 
não é de ninguém. Essas aves ficam dentro de casa até criarem asas. Mas 
depois disso vão embora.
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