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Apresentação

O presente material foi organizado a partir do trabalho realizado na disciplina de material didático 

com as duas primeiras turmas da área de linguagem do curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, da Universidade Federal de Rondônia.   Esta disciplina tem se configurado em um espaço 

de discussão sobre material didático e suas implicações na concretização de um currículo intercultural.  

Participam desse livro os estudantes das etnias Gavião, Cinta Larga, Suruí, Arara, Oro Nao’, Oro Waram 

Xiejin, Oro Mon, Cao Oraje, Oro Win, Djeoromitxi, Tupari e Makurap. A experiência do convívio entre essas 

culturas em torno de um tema foi extremamente enriquecedora para todos.

 A metodologia deste trabalho consistiu em, após a escolha do tema “peixes”, que, de forma inicial, 

cada estudante individualmente escrevesse um texto com os conhecimentos que tinha sobre determinado 

peixe. Após esta fase, os textos foram socializados com todos os alunos da sala, configurando-se, assim, 

uma discussão intercultural, onde se ampliou os conhecimentos. O processo foi muito interessante porque 

evidenciou as diferenças e semelhanças das relações que cada povo tem com os rios e a diversidade da 

fauna e flora das suas comunidades, os costumes e tradições de cada povo. 

Após a socialização dos textos e sua ampliação decidiu-se que esta primeira versão ficaria em 

português, e que cada estudante indígena na sua prática docente nas escolas das comunidades servirá 

deste material para trabalhar com seus alunos, ao mesmo tempo, produzir textos nas suas línguas para 

futuras publicações.

Com a publicação deste material, acreditamos que estaremos valorizando as atividades e discussões 

realizadas no curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, assim como dando visibilidade aos 

diversos conhecimentos registrados pelos estudantes indígenas neste trabalho. Registro meu orgulho 

por ter feito parte da formação desses professores e pelo rico material construído por eles.

Edineia Aparecida Isidoro 
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Poraquê

O poraquê é também conhecido como peixe elétrico.  Para alguns povos como os Cinta Larga, Oro 

Não, Oro Waramjien e Cao Oaje o poraquê não é considerado um peixe e sim uma espécie de 

cobra. 

Ele tem couro e não escamas e tem muitos espinhos. Na parte inferior dele, tem algo parecido com 

gelatina e na parte superior fi ca a carne e espinhos. Há duas espécies de poraquê: um amarelo que é 

menos perigoso e o preto que é muito perigoso, pois pode até matar uma pessoa. O porquê amarelo pode 

medir até dois metros de comprimento na fase adulta, já o preto é de porte menor.

Ele vive em rios, igarapés e baias. Ele pode ser encontrado em alguns lugares como no rio Pacaás Novos, 

Figura 1 -  Desenho produzido por Ibebeáh Suruí
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Mamoré, Rio Branco e Rio Roosevelt, podendo ser em correnteza, baias, em baixo de galhadas, 

pedras, poços e buracos. Já na região do rio Machado e rio Branco de Mato Grosso, apesar de 

poder encontrá-lo em todo lugar, onde o vemos com mais facilidade é em poços de água parada 

e em pedreiras, principalmente no período de seca.  Quando tem enchente e aparecem os igapós, os 

poraquês podem ficar presos no meio das matas e aí são presas fáceis para os animais da mata e urubus.

O poraquê se esconde entre plantas aquáticas para confundir o inimigo e a presa.  Ele se alimenta de 

peixes menores, minhocas, insetos, cobras pequenas e frutas. 

Os povos Suruí, Gavião, Cinta Larga, Arara, Makurap apreciam muito o poraquê. O povo Oro Win come 

puraquê também porque segundo sua cultura faz bem para a pele. Já os povos Oro Não, Oro Waram 

Xijein, Oro At, Oro Mon não comem este peixe por uma tradição cultural. O povo Djeoromitxi não gosta 

de comer este peixe porque tem muitos espinhos.

Antigamente os ancestrais do povo Paiter, antes de comer o poraquê, colocava na folha de patuá é 

amarrava com cipó e botava para assar, também, comia cozido junto com mingau de milho. A maioria dos 

povos indígenas hoje come moqueado na folha de babaçu ou bananeira ou simplesmente assado.  Para 

algumas culturas como Cinta-larga, Makurap, Arara as crianças não comem poraquê, porque tem muitos 

espinhos.

Se o poraquê se sentir ameaçado pode dar choque em quem o ameaça que pode ser fatal. Ele é muito 

temido nos rios, principalmente à noite, mas pode atacar a qualquer hora. O poraquê desova dentro do 

buraco, em pedras e paus que está embaixo do rio.

Os povos Suruí, Cinta Larga, Gavião, Arara costumam produzir um som para atrair o poraquê, que vem 

até a margem e assim fica mais fácil de flechá-lo, podem capturá-lo também com linhada, anzol, com iscas 

que pode se minhoca e lambari.

Para o povo Paiter, quando pega o poraquê tem que cortar a cabeça porque caso contrário pode ficar 
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com feridas na cabeça, além disso, quando estiver comendo o poraquê tem que tomar cuidado para não 

passar as mãos sujas na pele porque a pele pode ficar manchada. Quando o casal tem criança recém-

nascida não pode comer, nem matar o poraquê porque podem ficar com manchas na pele. 

Para o povo Cinta Larga, o homem e a mulher que têm criança recém-nascida não podem comer poraquê 

porque podem ficar se assustando com qualquer coisa, inclusive a criança não pode comer a cabeça do 

poraquê porque a barrigada dele fica na cabeça e pode dar coceira, nem pode passar as mãos sujas de 

poraquê no corpo porque pode ficar com manchas. A mulher quando está grávida tem que tomar muito 

cuidado porque o poraquê pode atacá-la.

Para o povo Gavião, não se pode queimar o osso do poraquê porque se ficar exposto a fumaça pode 

provocar manchas brancas na pele pelo resto da vida. E quando esse peixe estiver comendo o poraquê 

tem que tomar cuidado para não passar as mãos sujas na pele porque a pele pode ficar manchada. O povo 

Gavião não pode comer o rabo do poraquê pois pode dar cãibras na perna. A mulher quando está grávida 

tem que tomar muito cuidado porque ele pode atacá-la. 

Já para o povo arara não pode queimar os ossos do poraquê porque a pele pode ficar manchada.
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Matrinchã

M atrinchã é um peixe muito bonito e tem escamas pequenas, sendo que uma parte da escama 

é amarelada e outra parte preta. Na fase adulta esse peixe mede aproximadamente vinte a 

quarenta centímetros de comprimento, pesa aproximadamente de um a dois quilos, sua carne é bem 

avermelhada parecendo urucum.

Podemos encontrá-lo em águas correntes ou em cachoeiras, também nas cabeceiras dos rios. Alimenta-

se de frutas silvestres que fi cam as margens dos rios, como: marmelada, estralinho, mangui entre outras; 

também come peixes menores. No inverno eles vão para igapó para comer a semente de seringueiras, de 

conduru, da piranheira. Ele se alimenta, também, de insetos; neste período torna-se mais fácil encontrá-lo 

e é a época mais apropriada para pescar. Na cabeceira do rio Pacaás Novos, por ser um local onde tem

Figura 2 - Desenho produzido por Agnaldo Makurap
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muita pedra, é fácil encontrá-lo em qualquer período do ano.

No mês de outubro, inicia sua reprodução eles sobem para as cabeceiras dos rios para desovar. Podemos 

pegar este peixe com espinhel, linhada, flecha, tarrafa ou malhadeira. As pessoas costumam comer este 

peixe de várias formas: cozido e principalmente moqueado na folha da bananeira e hoje em dia também 

comemos frito. As mulheres e os homens com crianças recém-nascidas não podem saborear este prato.

Para o povo Oro Win não há restrição com relação a este peixe. Já para o povo Gavião, antigamente 

só as mulheres e homens mais velhos podiam comer este peixe. Hoje não há restrição com relação a sua 

utilização. Para os povos Cinta Larga, Gavião, Arara, o peixe não podia ser utilizado por meninas novas, 

porque aumentava o fluxo menstrual. As pessoas doentes (com tuberculose por exemplo) também não 

podiam comer porque provocava sangramento.
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Traíra

A  Traíra tem escamas duras, lisas e compridas.   Ela pode chegar a medir, na fase adulta, 25 centímetros, 

aproximadamente.  Ela é meio acinzentada, carnívora e natural da lagoa. Ela gosta de fi car na 

beira da lagoa onde tem muito capim e brejo dentro da água. Ela gosta de dormir durante o dia embaixo 

do capim; se alimenta de outras espécies de peixes pequenos como, por exemplo, lambari, cará e pode 

também comer sua própria espécie. Sua boca é grande, o que permite que esse peixe possa devorar sua 

presa em segundos, pois seus dentes são grandes e afi ados, quando morde não solta da boca, isso facilita 

matar qualquer tamanho de peixe inimigo.  

Alguns predadores naturais da traíra que conhecemos são: cobras, jacaré e ariranha. O lugar preferido 

da traíra é embaixo de paus que fi cam no fundo da lagoa porque se esconde dos seus inimigos dentro da 

Figura 3 - Desenho produzido por Adison Cinta Larga
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lama. A traíra cava o buraco na beira do rio ou igarapé, ali ela desova, ao mesmo tempo cuida para outros 

predadores não possam comer seus ovos.  Neste período, ela fica mais agressiva, podendo atacar outros 

animais e até os seres humanos.   

A traíra e um peixe que gostamos de comer por que é muito gostoso; as pessoas da aldeia, quando 

falta mistura em sua casa, vai juntamente com a família pescar traíra e dormir na beira da lagoa para 

pescar muitas traíras. Lá eles começam a pescar com a linhada e vara, iniciado a pesca às quatorze horas e 

vai até meia noite pescando. Enquanto os esposos pescam, as esposas ficam no barraco fazendo comida 

para a família. Todos os povos indígenas gostam muito deste peixe, pois ele é saboroso e não é remoso.

Os Cinta Larga batem timbó para facilitar e matar mais rápido este peixe. Eles buscam o timbó e o 

cortam mais ou menos com 60 centímetros de cumprimento e também cortam takaa, ou seja, a Burduna 

para bater no timbó fazendo com que o cipó libere o líquido que tira oxigênio da água para matar as traíras 

(os peixes), o que não leva nem uma hora para as traíras ficarem emberea, que significa boiar. Adultos, 

jovens, crianças e mulheres pegam as traíras no ipep, que significa pegar onde foi batido timbó. Cada 

família pega 100 traíras e é moqueado no mbixãtaat, que significa assar sobre fogo, um tipo de jirau. Assim 

que pegamos bastantes peixes preparamos de várias formas: moqueado na folha de coqueiro, espeto, 

cozido como sopa no caldo, frito e ainda assamos para fazer farinha de peixe.

Para o povo Cinta Larga, a traíra não é traíra, sabe por quê? A traíra é parenta da cobra, por isso elas 

têm dentes bem afiados, e por essa razão, quando pegamos traíra, ficamos com medo de ela morder a 

gente, pois ela é muito perigosa.
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Cangati

C  angati é um peixe de couro, o seu habitat é no buraco, no oco de paus no fundo da água e ainda 

no buraco da pedra. Ele se alimenta de barro e pequenos insetos. O cangati só anda à noite porquê 

de dia ele se esconde no buraco com medo de ser devorado por piranhas. O seu tamanho adulto é de 

aproximadamente 15 cm de comprimento e pode pesar até 500 gramas.

A gente come cangati assado ou cozido, a sua carne é um pouco dura, ela é bem gordurosa por isso 

é melhor preparar para comer assada. Ele é um tipo de peixe que é difícil de encontrar, a gente só vê na 

época da seca, é muito difícil pegá-lo de anzol, então a gente pega o peixe com as mãos no buraco na terra 

no fundo d´água e em buracos em paus.

Ele para se reproduzir pode usar o buraco feito pelo bodó, no fundo do rio, ou em buracos em pedra e 

paus no fundo do rio. O maior predador deste peixe é a piranha.

Figura 4 - Desenho produzido por Raul Pat Awre Tupari

Cangati
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Piau-Ixavo

H  á vários tipos de piau, tem um maior que recebe o nome de piau-açu e dois tipos que são de 

porte menor. O Piau é uma espécie de peixe que vive na água doce e é encontrado em rio, lagos e 

igarapés.  É mais fácil encontrá-lo em poços, na beira do rio e escondido em galhadas. No tempo da seca, 

eles se escondem debaixo das árvores que fi cam dentro do rio. Os piaus se alimentam de frutas que caem 

no rio como, fl orezinhas, folhas de vegetais da beira do rio. Essa espécie de peixe também se alimenta de 

insetos e minhocas.

Os peixes piaus se reproduzem através de ovos, desovando nas águas paradas na cabeceira ou nas 

margens dos rios, de baixo de galhos de árvores. Eles desovam no período de setembro e outubro. Após 

Figura 5 - Desenho produzido por Amarildo Pihin Gavião

Piau-Ixavo
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a desova, eles ficam cuidando dos ovos até nascerem os filhotes. A captura dos peixes piaus acontece 

de várias maneiras, dependendo da época, no tempo de rio cheio, pescamos de anzol, na seca pescamos 

de flecha e de timbó. Quando pescamos, preparamos os piaus de várias maneiras, assado no espeto (na 

brasa), assado na folha de babaçu, cozido, frito.  O povo Ikólóéhj também faz sopa com de cará, milho 

pisado no pilão e macaxeira para comer com o peixe.
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Pirara

P  irara é um peixe grande que mede aproximadamente 1.5 m, na fase adulta. Esse é um peixe de 

couro e liso que não tem escama, sua cor é preta e amarela, mas aparecer cinza clara, dependendo 

do seu tamanho e da água do rio ou baia.

Ele vive em rios grandes e médios e não é fácil encontrá-lo. Ele fi ca em lugares onde há poços. Esse 

peixe é um predador que se alimenta de outros peixes pequenos, como traíra, cará, caranguejo etc., mas 

pode ser que se alimente de fruta também, pois há depoimentos de terem encontrado restos de frutas na 

sua barriga. Ele tem hábitos noturnos, ou seja, sai somente à noite à procura de seu alimento.

Para pegar este peixe a pessoa enfrenta a noite e utiliza linhada e anzol, também se usava a fl echa 

e o espinhel. Em alguns rios, como o rio Machado, por exemplo, para pegar este peixe precisa de uma 

Figura 6 - Desenho produzido por Abel Oro Nao

Pirara
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isca própria – como cascudo, piau. Já no rio Guaporé, Páacas Novos e Rio Branco, pega-se o peixe com 

qualquer isca.

Provavelmente este peixe desova em pedras ou no fundo do poço. Mas ainda ninguém acompanhou 

para verificar o processo. O período que mais se pesca a pirarara é no verão quando o rio está baixando. 

A maioria dos indígenas não comia este peixe antigamente. Ainda hoje há várias proibições com relação 

a sua utilização. Para os Djeoromitxi, Cinta Larga, Makurap, Oro Win, Arara, Tupari é proibido comer o 

pirarara principalmente quando as mulheres estiverem de resguardo. Todos os povos consideram um 

peixe remoso.
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Arraia

A  rraia ipèh é uma espécie que vive no igarapé, ou rio maior, ela não vive no igarapezinho, a não ser 

que ele fi que próximo a um rio maior.  A arraia é arredonda e larga, tem couro preto, ou marrom, 

ou pintado, é áspera e lisa e é bem lenta para nadar; em seu rabo tem um ferrão que ela utiliza para se 

proteger de seus inimigos. A ferroada da arraia é muito dolorida, quando alguém é ferroada por ela fi ca 

com dor vinte e quatro horas.

O lugar que a arraia se esconde é dentro da areia, bem escondida.  Somente sai à noite procurando os 

seus alimentos, que normalmente são peixes menores. Ela se reproduz no mês de outubro e novembro. 

A arraia é a comida preferida do meu povo Gavião. Eles comem arraia moqueada, faz sopa, cozinha 

para comer com mandioca. Eles dizem que é mais gostoso moquear a arraia com o fígado dela.  Toda 

comunidade pode comer a arraia, ou seja, velhos, velhas e crianças.

Figura 6 - Desenho produzido por Abel Oro Nao
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Quando a pessoa mata arraia grande, ele manda a sua esposa fazer a sopa. Quando sopa fica pronta 

convida outras pessoas para tomarem a sopa juntos.  

É assim que nós escrevemos sobre a arraia.

Os Djeorometxi e os Tupari utilizam o esporão da arraia para fazerem flecha, isso ajuda a proteger as 

pessoas dos maus espíritos. A banha do fígado dela é utilizado para facilitar os partos, o óleo ajuda os 

bebês descerem. 

Os povos Oro Nao, Oro WaramXiejin, Cao Oro Waje não comem arraia tradicionalmente e para os Suruí 

só as pessoas idosas podem comê-la.
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Mandi-Óhdjíra

O  mandi é um tipo de peixe que encontramos em qualquer lugar em rios e igarapés. Esse é um peixe 

de couro e não tem espinhos na sua carne, mas tem dois esporões nas laterais e um nas costas 

e, também, fi os de barba na boca. Existe mandi de várias cores: amarelo, branco, prata, preto, marrom e 

esverdeado.  

Ele come sementes, folhas verdes que caem das árvores, minhocas, outros peixinhos, insetos, lodos e 

barro do fundo da água.  Ele desova no oco de paus que caem no rio ou na beira da Pedra. É um peixe que 

tem carne boa para comer. As crianças gostam muito porque não tem espinhos. 

A gente pega o mandi com a linhada e anzol, pode pegar mandi com qualquer isca. Comemos mandi 

moqueado, assado e frito.

Figura 8 - Desenho produzido por Amarildo Pihn Gavião
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O ferrão de mandi dói muito, por isso tem-se de tomar cuidado quando tomam ferroada, os Tupari dizem 

que quando o mandi ferroa a gente, rapidamente deve-se furar o olho dele tirar o líquido e passar em cima 

do local onde furou e assim a dor acaba.   Já o povo Gavião diz que ao tomar ferroada rapidamente tem 

que tirar o ferrão e introduzir no ânus do peixe e assim passa a dor. 

Para o povo Suruí não pode pegar mandi pequeno porque dá azar.
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Bodó

T  enho certeza que vocês conhecem o bodó, ele não é um peixe muito grande e nem muito pequeno, 

seu tamanho adulto pode chegar até 25 cm de comprimento.  Ele é uma espécie de peixe muito 

diferente das outras que existem. Ele é coberto por um tipo de casco diferente dos outros peixes do rio, 

tem vários espinhos bem pequenos e afi adíssimos que podem ferir as mãos se não o segurarmos com 

fi rmeza e com jeito.

Os bodós podem ser encontrados nos rios e lagoas e se alimentam de barros e de lodos das águas 

que são encontrados nos galhos das árvores no fundo dos rios e das lagoas.  Na primeira chuvarada de 

inverno, os bodós aparecem para a desova, eles fazem buracos nas margens dos rios e lagoas e é dentro 

dos buracos que eles desovam.

Figura 9 -  Desenho produzido por Arnado Oro Nao’
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Para o povo Cinta Larga a mulher não pode comer bodó porque pode ter hemorragia no período de 

menstruação. As mulheres grávidas também não podem porque a criança pode não nascer de parto 

normal ou demorar para nascer.

Eles não são muito carnudos, mas muito apreciados pelo povo Oro Nao’, cozidos ou assados. 

É fácil encontrar os bodós na época de verão onde eles se acasalam nas lagoas.
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Curimba

O   Curimba é um peixe que vive em todas as partes como:  rio, lagos, baía e igapó, só não vive no 

igarapé, sua escama é grossa e cinza clara, sua boca também é pequena e pode medir até quarenta 

cinco cm na fase adulta. Esse peixe se alimenta apenas com algas, não come fruta e nem outros peixes, 

pois é um peixe realmente vegetariano. Ele fi ca mais na beira do rio e da baía fl utuando da água. 

Nem todo tempo é fácil de pescar curimba, pois no tempo de inverno, eles se espalham pelos igapós 

atrás de alimentos, ele sempre anda em cardume e desova nos paus, mas é muito difícil vê-lo andando 

com seus fi lhotes.

O curimba é um peixe ameaçado de extinção pelos pescadores principalmente dos lagos. Nós podemos 

comer o curimba assado, cozido e moquecado.  Esse é o único peixe que não se pesca com a linhada, só

Figura 10 – Desenho produzido por Mateus Oro Nao’

Curimba

Figura 10 – Desenho produzido por Mateus Oro Nao’
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com a flecha e com outros materiais como fibra e malhadeira. 

O curimba era um peixe desconhecido pelo povo Oro Nao’, porque este povo vivia à beira dos igarapés 

e, como este peixe não vive neste ambiente, eles não o conheciam, entretanto hoje é um peixe muito 

apreciado por esse povo, assim como para os outros. 

Para alguns povos indígenas, como os Makurap e Tupari, as mulheres com criança recém-nascidas 

podem comer curimba somente depois de cair o umbigo da criança.
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Cará - Takao

O   peixe cará vive nos igarapés e nos rios. No igarapé o cará dorme debaixo de paus, ou seja, o seu 

habitat é onde tem muitos galhos e paus. Ele tem escamas grossas, o seu tamanho adulto é de 

aproximadamente 10 a 15 centímetros de cumprimento e a sua boca é bem pequena. Ele possui escamas 

pretas e na parte debaixo é de cor cinza. Ele desova na folha ou debaixo de galhos para produzir os seus 

fi lhotinhos. Depois da desova, ele fi ca sempre perto do lugar onde ele pôs seus ovos.

Ele produz aproximadamente 20 a 30 fi lhotinhos por ano. Quando ele sente alguma ameaça para com 

os fi lhotes, ele esconde os seus fi lhotinhos na sua guelra, depois quando passa a ameaça do ataque, ela 

abre a guelra e os peixinhos saem para aventurar no seu ambiente. Ele se alimenta de insetos, de barro e 

de lodo. O período mais fácil de encontrar o cará é no tempo seco.

Figura  11 - Desenho produzido por Arão Oro Waram Xijein

Cará - Takao
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O cará é o peixe predileto do povo Oro Waram Xijein. É no período da seca que o povo consome mais 

este tipo de peixe, porque as mulheres aproveitam os igarapés secos e pedem para os homens fecharem 

o córrego formando uma barragem, depois as mulheres jogam a água para fora com a capemba de açaí 

para jogar a água do igarapé e pegar os peixinhos, quando as mulheres terminam o trabalho de pegar 

os peixinhos, elas selecionam todos em cada moqueca. A moqueca é feita com a folha de patoá ou de 

babaçu, mas preferencialmente é com a folha de patoá porque fica um sabor delicioso nos peixes.

Antes do contato, o povo Ororam Xijein só comia peixinhos moqueados e, de vez em quando, assados 

na brasa. Hoje o povo mudou um pouco o hábito de preparar os peixinhos, pois se usa fritar os peixes 

com óleo de soja e sal.  Se o moqueado de peixe não tiver sal, os jovens não comem, então hoje nos 

moqueados de peixe as mulheres colocam o sal. Outra forma de pegar este peixe é com anzol e flecha e 

outros povos pegam com timbó. 
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Pacu

O    Pacu é um peixe que vive em água doce, alguns são encontrados no rio, outros nos lagos e 

igarapés próximos dos rios com alguma correnteza. Quando o igarapé vai secando, eles migram 

para lugares de águas correntes.

Verifi camos que existem vários tipos de pacu, que se diferenciam pelo tamanho, forma da cabeça, que 

muda um pouco, e as cores. Mas sabemos que todos são pacus porque a forma é a mesma, também a 

escama e o sabor da carne são os mesmos.

Os pacus comem frutas, gongo, minhoca. Podemos pescá-lo com iscas variadas inclusive com peixes 

pequenos. Não sabemos se ele se alimenta de peixes menores.

Figura 12 - Desenho produzido por Xibohar SuruiFigura 12 - Desenho produzido por Xibohar Surui
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Das espécies que conhecemos, algumas podem chegar a medir até 40 cm de comprimento e pesar até 

dois quilos. Mas a maioria deles são de porte pequeno.

O pacu se reproduz nos meses de outubro e novembro, período em que os rios começam a encher. Na 

época reprodutiva, os pacus realizam migrações em grandes cardumes. Esse peixe desova embaixo de 

paus e no chão em lugares de água mais parada. É o peixe preferido do povo Paiter e de todos os povos 

indígenas. Podemos preparar o pacu com cará, mandioca, podemos moquecar na folha de bananeira ou 

assar na brasa.

Para o povo Djeoromitxi, Makurap e Tupari há vários tipos de folhas que são usados como remédio ou 

em rituais, então alguns peixes podem ser proibidos, dependo da recomendação do pajé. Para os Tupari 

a mulher e o homem com criança recém-nascida não podem comer pacu, porque ele tem muitos dentes 

e tem um besouro na garganta, sendo assim a criança pode ficar com problemas na garganta ou diarreia.

Para os Cinta Larga, esse peixe não é proibido para as mulheres e homens com criança recém-nascida, 

porque o pacu é um peixe que não vive nas águas mais profundas.
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Jejum-Miwat

M    iwat (ou Jejum) é o nome desse peixe na língua oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro Mon, Oro 

Nao’ e Oro Win. Miwat é um peixe que se encontra em todos igarapés, lagoa, igapós, onde ele 

anda quase sempre em cardume.

O miwat tem escamas cinza, mede aproximadamente 30 cm, pode pesar até 800 gramas. Ele se alimenta 

de todos os tipos de insetos como: gongo, lagarto, formiga, minhoca. Ele também come fruta de seringa 

e outros peixes menores. Ele desova no início do inverno. É um peixe que se encontra mais no período de 

verão quando o rio ou igarapé está seco e no período da cheia é mais difícil de o encontrar.

Miwat é um peixe que tem muito sangue, mais que os outros peixes, ele é muito rápido e liso, pois se 

movimenta bastante. Ele também respira fora da água, pega o ar de fora da água e solta formando bolha, 

Figura 13 - Desenho produzido por Carlos Oro Waram XijeinFigura 13 - Desenho produzido por Carlos Oro Waram Xijein



31

quando eles se juntam é possível ver as bolhas em cima da água.

Segundo os mais velhos Tupari, este peixe menstrua, por isso só os homens que comiam essa espécie 

de peixe antigamente. A moça só poderia comer depois da terceira menstruação. 

Para os Djeoromitxi, pode-se comer Miwat somente as mulheres que não podem ter mais filhos. Para 

os Paiter, as mulheres não comiam este peixe, porque o peixe tem muito sangue e que faz prolongar mais 

a menstruação. 

Ele não morre com Timbó. Por ser resistente e rápido alguns povos utilizam preferencialmente como 

alimentação para as crianças. 
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  Jatuarana

A     Jatuarana é um peixe muito conhecido no estado de Rondônia.  Possui escamas fi nas, dentes 

pequenos e nadadeiras. Ela se alimenta de vegetais, sementes, minhoca, caranguejo e piabinha.   

Ela vive em rios grandes onde possa se reproduzir, não vive em igarapés.

Sua reprodução acontece na época de enchente, nos meses de outubro e novembro. Uma jatuarana 

macho se acasala com um jatuarana fêmea, a qual posteriormente põe uma grande quantidade de ovos. 

São ovíparos pois põe ovos nas pedras, nas árvores secas caídas e em outros lugares. Quando desovam 

a mãe fi ca por perto dos seus fi lhotes, porque os futuros jatuaranas correm risco de vida, eles podem ser 

devorados por outras espécies de peixes.

Figura 14 - Desenho produzido por Edna Topam Oro Waram Xiejein
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A Jatuarana é utilizada na alimentação que pode ser preparada de várias formas: moquecado com folha 

de bananeira, assado, cozido ou frito. 

O período mais fácil de pescar esse peixe é quando o rio começa a encher e quando começa também 

secar.

Há alguns anos atrás a jatuarana era capturada só com a pesca de linhada e flecha. Hoje a nova geração 

utiliza outras formas de pescar como por exemplo de malhadeira. 

Em alguns rios ou lugares esse peixe está em fase de extinção, devido pescadores que são profissionais, 

que fazem pesca ilegal e que utilizam redes em períodos de desova.
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 Piranha

P     iranha é um peixe carnívoro e vegetariano, pois se alimenta tento de carne como de frutas. Ele 

possui coluna vertebral, tem escama pequena e os dentes afi ados, já quanto ao tamanho, é 

variado, podendo ser pequeno, média e grande. Há vários tipos de piranhas, como piranha caju, amarela, 

branca, cinza e preta clara. 

As piranhas aqui na nossa região são comuns, elas habitam em lagoas rios, baias etc. Ela se alimenta de 

carne, frutas e tudo que vê pela frente ela come, ela é muita perigosa.

O período de reprodução das piranhas ocorre no mês de outubro e novembro. Elas desovam no troco 

das árvores, nos galhos de pau, nas folhas, pedra e nos buracos de barro. 

Figura 15 - Desenho produzido por Ariram  Cao Oraje
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Para capturar, pescar as piranhas só se usa o anzol e flecha. Tem várias formas de piranha, como assado, 

cozido, frito e moquecada na folha.

  Na cultura do povo Oro Mon e Oro WaramXijeim, as mulheres de resguardo não podem comer as 

piranhas, faz mal para criança recém-nascidas.   
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Jaú

J     aú é um peixe de rio e poço e não é encontrado em igarapés. Na fase adulta, ele pode pesar mais 

de 100 quilos e pode alcançar dois metros de comprimento. Ele não possui escama, pois é um 

peixe de couro e bem liso, tem cor amarelada e, quando adulto, ele tem uns pelos ralos pelo corpo. Essa 

espécie sempre fi ca em lugares bem fundo e onde tiver forte correnteza de água na pedra. O jaú gosta 

de fi car em buracos na pedra onde ele desova.  Esse peixe se alimenta de quaisquer tipos de piaba, de 

sardinha, de corimba, de traíra, de Matrinchã e de bodó.

Pode-se capturar o Jaú usando linhada, malhadeira e espinhel. A linhada tem que ser bem grossa 

para aguentar seu peso. Para fi sgá-lo tem que ter muita prática e força, porque ele é ágil. Uma boa 

isca para pegar o Jau é o bodó, que deve ser pescado pela manhã e deixado de molho até a tarde

Figura 16 -  Desenho produzido por Tiago Oro Não’Figura 16 -  Desenho produzido por Tiago Oro Não’
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e assim fica melhor para pescá-lo.

O Jaú é considerado o lixeiro do rio porque come tudo que encontrar, pode comer até criança pequena. 

É considerado remoso, pode dar ferida ou causar infecção, para comê-lo costuma-se tirar seu coro.

Para os Makurap, como o jaú é um peixe grande e vive no fundo do rio, ele pode levar o espírito da 

criança recém-nascida para o fundo do rio, por esse motivo os pais com criança recém-nascida não podem 

nem pescá-lo nem comê-lo. O jaú não é o peixe preferido dos povos indígena.        
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Cará-Açu

O      cará-açu é um peixe que vive em água doce, sendo encontrado em baias e nas margens dos rios, 

pode ser encontrado, também, em igarapés que são cobertos por capim e que fi cam próximos 

dos rios. Seu ambiente ideal é debaixo de galhos de paus e capim. Quando o sol esquenta o cará-açu fi ca 

fl utuando em cima da água. 

É um peixe que tem poucos espinhos, apenas nas costelas e um pouco no rabo. Ele tem as escamas 

avermelhadas e pretas quando está na fase de crescimento; já na fase adulta, suas escamas fi cam bem 

preta. A fêmea é sempre maior que o macho, na fase adulta, ela pode medir até 30 cm de comprimento e 

pesar até 3 kg.

Figura 17 - Desenho produzido por Olivia CabixiFigura 17 - Desenho produzido por Olivia Cabixi
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O cara-açu se alimenta de peixinhos, insetos, frutas silvestres que caem na água, na beira de baias e rios. 

Ele põe seus ovos em paus, pedras cobertas pela água ou em pequenos buracos feitos por ele mesmo nas 

margens dos rios ou baias. Ele desova no período de setembro a outubro. Quando estão desovando, o 

macho e a fêmea ficam cuidando dos seus ovos, ao nascerem carregam os peixinhos debaixo da guelra 

para protegê-los e ficam flutuando em cima da água com os peixinhos. Não sabemos se são os dois ou só 

a fêmea que carrega os peixinhos na guelra. 

Podemos ver que este peixe anda sempre em cardume, mas na época do acasalamento as duplas 

afastam-se do grupo, passando a ficar sempre juntos. Quando vemos um cará-açu sozinho, pensamos que 

devem ter matado seu companheiro. Às vezes quando vamos pescar matamos apenas um deles porque 

caso contrário os filhotes vão ficar desprotegidos . 

E um peixe muito apreciado pelos povos indígenas é bem gordo e saboroso, pode ser comido cozido, 

assado moqueado com folha de sororoca  e bananeira assado em cima da brasa. Entretanto, quando é 

bem grande e adultos o coro dele fica muito duro, então prefere-se comer os mais novos. 

 1 Esta informação se refere à cultura do povo Tupari.

  2 Bananeira do mato.
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Jacondá

J      acondá, também conhecido por peixe sabão, é um peixe predador, suas escamas são bem 

pequenas, seu tamanho adulto é de aproximadamente vinte a trinta centímetros de comprimento, 

ele é meio avermelhado, seus dentes são pequenos iguais a uma lixa de lixar colar. 

O Jacondá se reproduz no tronco ou galho de uma árvore que estiver coberta pela água, o macho e a 

fêmea cuidam de seus ovos e fi lhotes, durante o dia, a noite os fi lhotes se escondem na boca de sua mãe, 

é o meio de se proteger de outros peixes predadores.  Os seus predadores são: cará, piranha e outros 

peixes pequenos. 

O comportamento desse peixe eu observei por várias vezes quando estava pescando. 

Figura 18 - Desenho produzido por André DjeoromitxiFigura 18 - Desenho produzido por André Djeoromitxi
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Para pegar este peixe precisamos de uma linhada com anzol pequeno; cortar a isca comprida e jogar 

no rio, mas para isso precisamos conhecer a região do jacondá, ou seja, precisa ser em um ambiente que 

tenha galhos ou tronco de árvores, caso contrário, não se pega nada, pois esse peixe não é muito fácil de 

pegar.

Podemos comer o Jacondá de várias formas: cozido, frito, assado e moquecado. Ele é bem saboroso e 

nós apreciamos muito, apesar de não ser o peixe predileto de alguns povos indígenas.

 No Rio Negro Ocaia é muito fácil pegar este peixe, porque tem em muita quantidade, deve ser 

porque o rio tem um ambiente propício a sua reprodução. 

 O povo Oro Win diz que este peixe não traz muita sorte e se comer muito fica com o cabelo 

branco, por isso em algumas aldeias ele é proibido para os jovens, eles só comem se não tiver outro.  

Para os Djeoromitxi, o peixe é proibido para as mulheres com criança recém-nascida porque se comer 

a criança fico com diarreia.
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Tucunaré-Xatõa

O      Tucunaré é uma espécie de peixe muito difícil de encontrar no período de cheia dos rios, quando o 

rio começa a baixar eles aparecem em cardume, cercam os pequenos peixes e atacam.  Nos meses 

de outubro e novembro quando os rios começam a encher também é fácil de pescar o tucunaré. 

Ele é um peixe de escamas pequenas, fácil de escamar, tem a cor amarelada e um círculo no rabo, sua 

carne é muito apreciada por todos indígenas e não-indígenas, pois além de ser saboroso, não tem muito 

espinho. O macho é bem maior que a fêmea e tem uma protuberância no dorso parecido um cupim de boi.

Na fase adulta, o tucunaré macho mede aproximadamente 70 cm e pesa dois a três quilos. Ele se 

alimenta de outros peixes, tais como: anfíbios e insetos que caem na água. 

Figura 19 – Desenho produzido por Abel Oro Nao’Figura 19 – Desenho produzido por Abel Oro Nao’
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O tucunaré desova entre o mês de setembro até o mês de outubro, na beira da praia, nos galhos de paus 

ou pedras, depois tanto o macho, quanto a fêmea ficam cuidando dos ovos até nascerem os peixinhos e 

até que eles se tornem independentes, os pais cuidam de seus filhotes.

Preparamos o tucunaré de várias maneiras: assado, cozido, frito, assado na folha de sororoca e babaçu 

etc.

Pegamos o tucunaré de linhada, tarrafa, rede, flecha. A isca para pescar o Tucanaré tem que ser cumprida 

e em movimento, mas hoje usa-se também isca artificial para pescar o tucunaré.
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Surubim

O      Surubim é uma espécie de peixe que vive nos rios maiores, em poços mais fundos.  A noite ele sai 

para o raso, na beira do barranco à procura de alimento. Ele é um tipo de peixe difícil de encontrar 

em qual quer época, no rio cheio eles somem para o igapó. A gente o encontra fácil só no rio seco ou 

quando o rio começa a encher.

Essa espécie se alimenta de pequenos peixes como: piau, lambari, traíra, sarapó, entre outros. O 

Surubim começa a desovar no mês de outubro; a fêmea põe milhares de ovos. Ela fi ca por perto dos ovos 

até nascerem os peixinhos. 

Nós, povos indígenas, gostamos muito de comer surubim cozido, frito com farinha e macaxeira. 

Figura 20 - Desenho produzido por Raul TupariFigura 20 - Desenho produzido por Raul Tupari
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Os Tupari, quando tem uma criança recém-nascida, a mulher não pode comer, pois pode dar infecção 

na mãe e no umbigo da criança.

Tem três espécies de surubim, um é pintado, outro caparari e este surubim que está no desenho.

Nas tabelas seguintes, procuramos ilustram as espécies de peixe contempladas nesse livro, com 

respectivas terminologias linguísticas usada por cada povo que tem representação neste trabalho. 

Tabela 1 - Nomes dos peixes e respectivas denominações nas línguas indígenas

Língua 
Portuguesa Surui Oro Waram Xijein Tupari

Cinta 
Larga Gavião

01 Surubim koreb trawan-trawan wãypa kutere kolete

02 Cangati homa-homa surupe’a
03 mandi yoira awopa’ Ikin mbulibaa óhdjìrà
04

pacu mobib 
kabeh arakrapa’ ka’pa mbulibaa bolív kábeh

05 tucunare nabeah nanakam hura hura akundii dabéahv
06 piau ixah pakrop parapsiro ixoap íxàvo

07 traíra mãhoh xikiin siri’a mbaabuu babáh
08

bocão bolív kópéráhv

09
mandubé watabeh oyé am’é

10
bodó naxo’ watok’a ijá

11
arraia ihpeh papá tarape’ i ipee i pée

12
puraquê ğopama nowi soka pòt ngujannã gopáv

~

~
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13 jatuarana tohoyan ivúhj

14 lambari nábe nzabe zábe

15 piranha yenhã pipitá uyãy iijeẽj ijíj

16 cara açu nabeahk-
ab rara-takao’ wait pót nzabea 

kãtaap dabéa kíhr

17 jakundá

18 pirarara wãypa 
apekãrang

kasalka 
baa

19 matrinchã morib ikab 
xaxũr piao’ akujã zábekíhr

20 cara nabeah 
kab takao’ wait nzabea dabéa

21 jaú yoira tih

22 corimba iyoahb hrawrein hopkat mitju bolov sóvaá

23 jijum miwat awerewa ixuuhaap ixóhkàhv
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Língua 
Portuguesa Arara Oro Win Makurap

Djeoro-
mitxi Oro Nao

01 surubim towaji’ trawan anole

02 cangati arãnga homa homa     
03 mandi katona ikiri wapakan

04 pacu mawajop arakarapa’

05 tucunare ifam’ tramin mbarela nanakam

06 piau japekyn upio pakrop

07 traíra maitikon mbiria xikin

08 bocão

09 mandubé

10 bodó yãwõ naxo’

11 arraia apapa xao papa

12 puraquê nowi ndoko nowi

13 jatuarana tapa’ipik to hojan

14 lambari xayãkali

Tabela 2 - Nomes dos peixes e respectivas denominações nas línguas indígenas 
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15 piranha mam’ipipit’wa pita
16 cara açu parira paroa ara nin

17 jakundá hóbziori ara nin

18 pirarara anole-wot

19 matrinchã tapa’ipik piao’

20 cara oro’ ’owop’ awape takao

21 jaú kem’ ifam

22 corimba kutixa ara werein

23 jijum miwat mboxoa miwat

24 cabixi
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Apoio:

 

Músicas de festa
MAKURAP

 




