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APRESENTAÇÃO
Este livro reuni textos de literatura indígena, que foi pensado e construído pela turma 2011/2 da 

área da linguagem do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal 

de Rondônia, campus de Ji-Paraná a partir da reflexão sobre material didático e autoria indígena, no 

desenvolvimento do tema contextual Estudos nas Aldeias, orientado pela professora Edineia Aparecida 

Isidoro e apoiado pelas supervisoras da Ação Saberes Indígenas na Escola: Deloise Ângela Amorim de 

Lima e Armelinda Borges da Silva.

A primeira edição deste material era composta por seis livros de histórias indígenas das etnias: Oro 

Nao’, Karitiana, Sabanê, Aikanã, Zoró, organizada em uma caixa compondo, assim, uma coletânea de 

textos. O material foi confeccionado pelos estudantes indígenas, desde a escrita dos textos, ilustrações, 

editoração e confecção dos livros.  Nesta edição, trazemos os textos organizados em um único livro. As 

histórias nele contidas fazem parte das culturas desses povos e trazem ricos conhecimentos sobre eles.

Alguns dos textos presentes neste livro são bilíngues e outros monolíngues na língua portuguesa 

devido à situação das línguas indígenas de cada povo, alguns deles não escrevem na sua língua nativa, 

mas somente e português. 

Esperamos que estes livros sejam um estímulo a novas produções e que surjam escritores indígenas 

preocupados em registrar suas histórias e suas culturas em forma de livro. 

Edineia Aparecida Isidoro
Fábio Pereira Couto
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POVO ZORÓ

“Devemos preservar sempre viva a história tradicional do nosso povo para que as crianças e os 
mais jovens aprendam a cultura e não deixem nossa língua morrer.”

Antônio Garcia Karitiana

Livro_Contando as histórias_.indd   7 24/10/2018   15:46:19



8

PANDEREJ JADE AWANE IXA PI MÉNEÁ
Autor: Edilson Waratan Zoró

História contada por Zap tig, ancião do povo Zoró e escrita por Edilson Waratan Zoró.
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PANDEREJ WANE PANE
 E, etere matigi panderej má amaxia e, ekabu majawut má elej kaj í pia bapũa. E 

e, ena asali bu alu má gura saj  kaj asulia.E majuwut má majaj netup ná bapũa, parat na alu má 
bapũa. E weka wanzej má asulĩa alu kaja bapũa. Awasut mandigi alumá aparat tigi akaja bapũa, 
ebu alu má aparatẽ terea bapũa.

E, etigite bu alumá wanzet 
kaj uteá bapuã . Alu kala tere 
wanzet mená  

bapuã. Etere wanzet má 
dea tere alukaj pali paweta meneká 
bapuã.Pali ãkate karea alu má 
wanzet kaja bapuã. 

E, eka bu alej má asua 
bapuã, ebi a lej wulup kuj bu alej 
málu byp tatereá bapuã. Awet mi 
tere byp málu alej     ibewã, akupala 
mi tere mawulu alej ibewã bapuã.

Am wanzet má akulia ka 
byp ma’ã ajyt menemia etigia bapuã.Asúp pi tere bu wanzet má amapit piniá bapuã, xikupit na 
terekiã bapũá.

 E, etere Gura má me ĩ mejãliã alej kaja bapuã, ekamãj supup má ãi zap ká alei tá 
bapuã. E, etere zap má ixa na awetalá bapuã. E, e ka bu alej má apekatade ta ali menẽ na atá 
bapuã. Eka asali alej má tupagá mejã gyjyg gyjyg gá.
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Etigi bu kasalej kĩ awalap wej kĩ kĩnej 
kĩa maj má Panderej ná etigia bapũa. E, ej má 
alej wataga mene kala kanzera bapũa. Werewa 
tajande etigi kasalej na Panderej na maj malu alej 
wataga mene kala kazet etigia bapũa,werewa 
tere alej má atabe ku para ixa ka alej watagap 
kuj kazera bapũa. 

Apepuap para alej mena ixa ká bapũa, 
werep kasalej pere mi mãj supup má atabe ku 
sura alej watage kalap kujá. 

E, bu mujáẽj te má atabe kupara ũwã 
bapũa, Paxylej já panga takajá, (kin ambibiwejja). 
E, ej bu má elej wanep karap manga ixa wataga 
bapũa.

E, ekarap mi bu Panderej má werawa 

te abijã bapũa. Ewãmi bu Panderej má aset pit 
mi tere abijã bapũa, ma ej sa aset majã e ej, na 
zakalia tere tamena abijã epia bapũá.

Bala Pagyjẽj má awãnea,epi kabanej kĩ 
Ikũkej kĩ Mawẽj kĩ Jalaj kĩ Jala pewej kĩa maj má 
awane ixa agua pia bapũa. Eka wanzet jandé 
mabawa ta man má bapũa.

Ekabu bawa ta man má akupakua, ũt dera te bawasakala má akupakua, E, etere alu maká 
zawã ku kabia, sag alu má abanga zawã pekatá bapũa. Eka tere alu má ãlama na awetalá bapũa.
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VERSÃO EM PORTUGUÊS
O POVO QUE SAIU DA PEDRA

Aconteceu uma festa e Majawut, que era filho do dono da festa, muito bonito que vestia 
lindo cocar ajudava a distribuir a chicha.

Ele viu a mulher de Gurá e quis namorar com ela, ele estava apaixonado, chamou-a para 
andar. 

― Quero que você me acompanhe!

Ela aceitou e ele falou: 

― Vamos ficar aqui. Ali eles transaram. E na hora, ele teve uma criança que saiu andando 
e falando.

Naquele tempo a mulher não ficava grávida. Assim que relacionavam com mulher, nascia 
criança já crescida.

Majawut, a mulher e a criança e as que 
estavam na festa entraram juntos na maloca. Gurá 
falou para eles: 

― Entrem todos vocês na maloca, aí maloca 
vira pedra. 

Ficaram lá trancados por muito tempo. 
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As araras, que eram gente na época, quiseram ajudar as pessoas que estavam dentro 
da pedra e várias espécies de aves que eram gente vieram ajudar. As espécies de papagaios 
tentaram fazer uma abertura na pedra para que pudessem sair. As Kasalej (araras) tentaram, mas 
logo quebraram suas machadinhas (bicos), os Awalap (papagaios) também não conseguiram. 

Os paxylej (uma espécie de periquito) finalmente conseguiram fazer uma abertura na 
pedra. 

Nessa abertura, começaram a sair várias tribos. Saíram em fila, cada fila era um povo que 
tinha um nome. Em primeiro lugar, saíram os Pangyjej (Zoró), depois saíram os Kabanej (Surui), 
Ikolohej (Gavião), Mam wej (Cinta Larga) e outros povos. O jalaj pe wej (os negros), os jalaj (não 
índios) foram os últimos. Cada povo que saia da pedra dizia sua etnia.

Na pedra havia uma mulher grávida, que se levantou e avisou:

― Agora minha vez sair. 

Porém, ela não conseguiu sair. A abertura da pedra feita pelos Paxylej se fechou, e a 
mulher gravida virou uma colmeia de abelha, arapuá (alamã).
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POVO KARITIANA
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BYTOJ PYN HADNA: Byyjyty Osop Aky

Autor: Nelson Karintiana

̃

Livro_Contando as histórias_.indd   14 24/10/2018   15:46:20



15

História contada por Waldemar Karitiana e escrita a partir da memória de seu Filho 
Nelson Karitiana

Ỹryng opotyym na boryt Botyj̃, ta sojotyyt i sojosat na akat Tobot. ‘Ese opotyym na boryt 
Ora. Atykiri na koro‘op hadn Botyj̃ tapy esogngaty. 

Yjpyt naka ‘idn Botyj̃ hyp ‘ejepi aka okyp ta ‘atyki ‘oot. Na akat Ora Botyj tyyt, atykiri na 
‘yryt Ora Botyj̃ kyym. Go ‘i haap y haj̃ iri ‘aj Ora, ma, go ‘i haap y keet iri ‘aj Botyj̃. Apip i hadnaj Ora: 
yn nata poomaj y ‘it ogoot haja sooj̃ iri ‘aj Ora.

Atykiri nakyrot Tobot: i ta pooma iri ‘aj. Atykiri nata hot syypomp õwã owok, i ta poomip. 
Atykiri nakam ‘at põrãsi Ora, ta dobyyk pybak, pybak a’a hotyym iri ‘aj õwãty. Atykiri pybak, pybak 
õwã atyki ‘oot naka ‘ot põrãsi õwã okyp. Atykiri aj, boroty i ti okyt põrãsi iri ‘aj Ora. Atykiri naka 
tat borotyt õwã.
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Abyyk pybak, pybak a’a hotyym iri ‘aj õwã otaty. Pybak, pybak õwã atyki ‘oot naka ‘ot 
põrãsi õwã okyp. Atykiri aj, sosy i ti okyt põrãsi iri ‘aj Ora. Atykiri naka tat õwã sosyt.

Abyyk nakam at serepam Ora boroty, sosy ta hotopat. Na yryt Ora serepam tyyt Botyj̃ 
kyym, apip i hadnaj: boroty , sosy ynt ti popiit y haj̃ iri ‘aj Ora Botyj̃ty. Atykiri i kyrori Botyj̃. Ma 
boroty, sosy ant tipiit y keet iri ‘aj Botyj̃.  

Atykiri pak pygn iri ‘aj Ora serepamty, apip ‘i ĩrã boroty, sosy, iri ‘aj ta sojoty Botyj̃. I ojydn 
i nino, iri ‘aj. Atykiri nakam hip Tobot boroty, sosy nin. Ta hip ii boroty sosy nino iri ‘aj Botyj̃ty 
Tobot. Atykiri ta pyt ‘y tyni ‘oot bohoroj iri ‘aj Botyj̃ ta erebyty.  Atykiri naka hadn i ereby ‘o ĩim: ‘a 
‘it kyry anti ytysyp, a ‘it kyry anti ytysyp iri ‘aj ‘i ereby o ĩim. Ãh, ynt i ‘yj yno, y ‘it kyry iri ‘aj Botyj̃.

Atykiri nakapidyp ta ‘et Tobot, ta ii õwã Ora? iri ‘aj. Atykiri nakyrot Ora: pyry poomagidn 
õwã ta hahajatyyt iri aj Ora, i pii kabmant õwã iri 
‘aj Tobot. Atykiri naka tat Ora õwã kyym. Ajamej̃a 
aj ti i pyting ajxaty iri ‘aj Ora õwã hajaty.
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Apip i kyrori õwa haj: yta amej̃i yta, ytaty ‘a ogop bawakap yta j̃yramej̃ yta iri ‘aj õwã 
haj. Atykiri na otyyt okot Ora Botyj̃ kỹỹt, i ‘y bykjywakapadni iri ‘aj. Apip i hadnokoj Tobot, apyki 
kamant õwãty, pydowakadn õwã iri ‘aj. 

Atykiri i tarokoj Ora, ajamej̃a aj ti i pyting ajxaty iri ‘aj. Apip ‘i hadnaj õwã haj: ta yrytysyp 
‘i Ora, yjxa ‘i asyka pojopip iri ‘aj. 

Apip i otãwĩ Ora i ‘a mamam sok. Apip 
i pont ponaj õwã Ora kỹỹt pajsyk, pajsyk iri ‘aj. 
Apip nakĩkin Ora: aj, opoko, iri ‘aj. Atykiri naka 
hot syypomp õwã opok pitat.

Na yryt ‘ety Ora boytypat, atykiri na 
oyt okot Ora, opok y oky y haj iri ‘aj. Ma opok a 
okyhyko y keet iri ‘aj Botyj̃.

Atykiri naka tat Botyj̃ ta ‘it piboop, naka hyryp Botyj̃ ta ‘itisogng. Apip i so ‘ori ta ‘itity 
Botyj̃. Ajamej̃a y ‘it, tikat aj agĩ akahỹ? iri ‘aj Botyj̃ ta ‘itity. Apip i kyrori i ‘it: yta amej̃ okopadni yta 
‘it iri ‘aj Botyj̃y.
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Atykiri i hadnaj Botyj̃: kahyt ajki atykiri ajxa y ‘it iri ‘aj Botyj̃. Kahyt ta ‘abyyk i otyri Botyj̃ 
ta abip.

Ỹryng opotyym na boryt Botyj̃, ta sojotyyt i sojosat na akat Tobot. ‘Ese opotyym na boryt 
Ora. Atykiri na koro’op hadn Botyj̃ tapy ‘esogngaty. 

Yjpyt naka ‘idn Botyj̃ hyp ‘ejepi aka okyp ta ‘atyki ‘oot. Na akat Ora Botyj tyyt, atykiri na 
‘yryt Ora Botyj̃ kyym. Go ‘i haap y haj̃ iri ‘aj Ora, 
ma, go ‘i haap y keet iri ‘aj Botyj̃. Apip i hadnaj 
Ora: yn nata poomaj y ‘it ogoot haja sooj̃ iri ‘aj 
Ora. 

Atykiri nakyrot Tobot: i ta pooma iri 
‘aj. Atykiri nata hot syypomp õwã owok, i ta 
poomip. Atykiri nakam ‘at põrãsi Ora, ta dobyyk 
pybak, pybak a’a hotyym iri ‘aj õwãty. Atykiri 
pybak, pybak õwã atyki ‘oot naka ‘ot põrãsi õwã 
okyp. Atykiri aj, boroty i ti okyt põrãsi iri ‘aj Ora. 
Atykiri naka tat borotyt õwã.

Abyyk pybak, pybak a’a hotyym iri ‘aj 
õwã otaty. Pybak, pybak õwã atyki ‘oot naka ‘ot 
põrãsi õwã okyp. Atykiri aj, sosy i ti okyt põrãsi iri 
‘aj Ora. Atykiri naka tat õwã sosyt.

Abyyk nakam at serepam Ora boroty, 
sosy ta hotopat. Na yryt Ora serepam tyyt Botyj̃ 
kyym, apip i hadnaj: boroty , sosy ynt ti popiit y 
haj̃ iri ‘aj Ora Botyj̃ty. Atykiri i kyrori Botyj̃. Ma 
boroty, sosy ant tipiit y keet iri ‘aj Botyj̃.
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Atykiri pak pygn iri ‘aj Ora serepamty, apip ‘i ĩrã  boroty, sosy, iri ‘aj ta sojoty Botyj̃. I ojydn 
i nino, iri ‘aj. Atykiri nakam hip Tobot boroty, sosy nin. Ta hip ii boroty sosy nino iri ‘aj Botyj̃ty 
Tobot. Atykiri ta pyt ‘y tyni ‘oot bohoroj iri ‘aj Botyj̃ ta erebyty.  Atykiri naka hadn i ereby ‘o ĩim: ‘a 
‘it kyry anti ytysyp, a ‘it kyry anti ytysyp iri ‘aj ‘i ereby o ĩim. Ãh, ynt i ‘yj yno, y ‘it kyry iri ‘aj Botyj̃

Atykiri nakapidyp ta ‘et Tobot, ta ii õwã Ora? iri ‘aj. Atykiri nakyrot Ora: pyry poomagidn 
õwã ta hahajatyyt iri aj Ora, i pii kabmant õwã iri ‘aj Tobot. Atykiri naka tat Ora õwã kyym. Ajamej̃a 
aj ti i pyting ajxaty iri ‘aj Ora õwã hajaty. 
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VERSÃO EM PORTUGUÊS

COMO SURGIRAM OS POVOS: HISTÓRIA 
DO POVO KARITIANA

O  Deus e sua esposa saíram pelo buraco da cigarra, a sua esposa se chama Tobot. E seu 
irmão Ora saiu pelo olho d’água. Sendo assim Deus pensou geração do seu povo.

Com o tempo vivido aqui na terra, Deus gerou cinco filhos. Ora vive junto com Deus, em 
seguida Ora vem até o Deus, e disse:

 ―Bom dia meu irmão. Aí o Deus respondeu: 

― Bom dia meu irmão. Em seguida Ora pediu que levasse seus sobrinhos para brincar e 
disse:  

― vou levar meus sobrinhos para brincar com a esposa do meu irmão. 

Então respondeu Tobot: 

― Leva e brincar disse ela. Então levou dois meninos para brincar. Logo então, Ora fez 
uma armadilha, depois de armar armadilha, pediu que o menino viesse se arrastando embaixo 
dela. Quando armadilha caiu sobre dele, Ora disse: 

― A armadilha matou a paca, aí ele se transformou a paca. 

Em seguida pediu que outro menino viesse se arrastando embaixo a armadilha. Quando 
ela caiu sobre dele, Ora disse: 

― A armadilha matou o tatu, aí ele se transformou em tatu.  
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Logo depois, Ora fez o cesto para levar a paca e tatu. Então veio Ora com cesto para o 
Deus, e disse: matei a paca e tatu meu irmão. Aí Deus respondeu: matou a paca e tatu meu irmão 
disse Deus.

Logo em seguida Ora deixou o cesto, em seguida o Deus pediu que a sua esposa abrisse 
a barriga da paca e tatu. Pediu que embrulhasse a tripa deles. Logo depois Tobot assou a tripa da 
paca e tatu. Depois ela disse: 

― Está assada a tripa da paca e tatu. Quando o Deus estava comendo, ele balançou a 
rede, a corda da sua rede falou: você está comendo a tripa dos seus filhos. Aí Deus disse:

― Eu não como a tripa do meu filho disse ele. 

Logo depois Tobot lembrou seus filhos, perguntou para Ora: 

― Cadê as crianças, Ora? Aí respondeu Ora: 

― Estão brincando com seu irmão. Vai buscar as crianças disse Tobot, Ora foi chamar 
novamente:

― Vem, a sua mãe está chamando vocês, disse Ora.

Em seguida respondeu irmãos dos meninos: 

― Nós não vamos entrar, porque você fez mal para nós. Com a fala, Ora voltou a dizer 
para o Deus:

― Eles não querem vir não, disse Ora. 

Tobot insiste: 
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― Vai logo buscar as crianças, eles querem mamar.

Aí, Ora foi novamente chamar e disse:

― Venham, a sua mãe está chamando vocês. Em seguida disse irmãos dos meninos; lá 
vem Ora, vamos flechar com a tala de palha.

Logo depois, Ora chegou perto do tocaio dos irmãos dos meninos. Aí os meninos 
flecharam Ora. E Ora gritou ai, índio disse Ora. Aí os meninos se transformaram em índios.

Logo depois veio a chuva forte para ressuscitar Ora, em seguida Ora ressuscitou e disse: 
― Os índios me mataram, meu irmão. Deus respondeu:

― Então os índios lhe mataram, meu irmão. 

Logo depois Deus foi a procurara do seu filho e chorou por causa dos seus filhos. Em 
seguida ele avistou seu filho, então ele disse: 

― Entram meus filhos, o que estão fazendo?

 Com sua fala respondeu seus filhos:

― Nós não vamos entrar mais meu pai disse seus filhos

Aí Deus disse: 

― Então vocês fiquem assim, meus filhos. Logo depois ele retornou para sua casa. 
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POVO ORO NAO’
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PIJIN XUXUN HWANANA NEXI PAIN CARA 
PANE CO PAN CORO MAMA NANA PANE

Autor: Roberval Oro Nao’

Ka pijim kaka hwanana...

História contada pelos mais velhos do Povo Oro Warí’ e escrita a partir da memória de 
Roberval Oro Nao’
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Maqui na iri cote ne xowi ma’ pan nain 
xec je xim ca na, iri mijo na xec nein quem je xim 
ca.

Maqui ho na tamataram xowi ma, an 
tequin  nain  Xowiri’ coco ma, mexem tamana 
na.

Xi awi camai ne xec ta, xut wet nen ta 
wim ma ne, ton mi ram xe copari ma.

Pe wijimain e, acama na mao ac cama 
na maqui ho na com ma we tamana na com we 
xan pin ac ne na com pain macan, mao pin ac 
nein na iri mi quem.

Piri pin ac ca na hwam quem huru ac 
cocon na, mama ac cain na mi hwam ca na.

Pain xin pin na pan in wet ac ne na xowi, 
iri ca hwara opa nein xowi. Trama ma xut towa 
na iri ca mexen nein xin ta.
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Cut nanam manapan xica ma. Pan pan 
wet ac ne na xowi´ hwara opa ma, xec pin ta na 
taraju ho nain ca pan coromao’ ne macan ma’.

Mao mip pin ac cain na iri mi ma, xat ac 
cain na tacaran com ma, piri piri wet ac ne na 
com ma.

Noro ac cain na ca pene ne xirim ma om 
ca mam cain ma can ma awaram tamana nana.
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To três na cawaxi ne que quen tomi 
xaxa tamana nana, coromicat ho na taxican ma.

Noro xi wari pain ma’ ac can na macon, 
xut mao ac cain na mi, noro in noro in ac ca na, 
man ho nain ca jicat ne taparam pana, noro 
tiquin ac ca na jicat in wet ac ne na quen.

Wirico co wa wari’ wa ira ac ca na. Xijein 
xec pin iri ne an pe pin ac can na manacon pain 
xirim quen.

Mo querec in wet e, aca na, ac wari ara 
xi na ne,ac wijan na quen, co tonanain ma’ xut 
mao ac ca  na noro querec e ta e’ ac ca na, ma e 
na wana nucucun ta.

Iri cote ne wana nucucun, je ica wana 
nucucun ca ira wana nein xitot ca ira in mao ak 
ka na querec te tamana na.
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Xijein xec pin na, iri xo xec mao’ in wet 
ac cain na wara ka mao ca ma.

wa mao ac na pain ca xec pin ta nein jan 
jan ma pin na, wixite ac ca na. Xec pa ac com na, 
taraju ho nanan oro narima ma.

Quiji qui ak kamain na ka pe ne pacun 
ma’ man win ma ne, xa mao’ ac ca na, mo mao’ 
ac cain na wanaji xitot ma.

Oro narima ma, tiquin ca ho pin nonon, 
tomi querec te tama nana, tomi pa nana. Xut 
wet ac com na tarama ma, tomi ho na trama ma! 
Quep tatan oro narima ma ac ca na.

Mo wet ac cacan na, meren ho na ta jin 
Mahu me na, om ca wijan ta pe xicape inain mi 
quen,pijin ho nanan oro marima ma, oro xere 
wiricoco oro canari ne iri na ne pan ara am nana 
pain cote ne ca we ni com.

Tomi nan narima tarama ma’ mija we, 
mija uruc ma’ na aji co hona ma: wirico xowara 
ma mija nana xere ta ma nana oro narima quen 
ca na. Am xin we pije ne quen ac ca na.
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Xu in ac ca na noro nain carawa ca om 
cawerein ma’, noro noro wet ac con na wari, 
man ac com na co om cahurucun ma. Noro tiquin 
ac ca na quen, man ac com na co ma, cahurucun 
co om wara cahurucun.

Am ram pije ne inem, man ho non 
tarama co om cahurucun ma, tomi mami ho non 
am tam ma pije ne ma, ma ac ca na trama ma.

Pi pina ca noro cocon oro wari ma. Mo 
o tam jican pije ne wa ina. Pain pije ca na in qui ac cacama na can manacon cam pije ne que quen. 
Oro wari coromicat xo je quiji ca xim pacun ca,to xim macan cain ca tramac cain.

Tomi há nonon quiji ca ac cain na pacun, 
quiji wejite, quiji wejite ac caca na.Ara ac caca na 
xirim om ca pain homa ne ca ara caca xirim awiri 
pin ac ne na cocon.

Tramaxicon nucucun ma om ca querec 
com wari, towe tamana na xope ac con na 
manain pacun. Om ca ra com wijimain manain 
pacun.
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Ac ima na manacun quem iri cote cama 
narima na quem, xope nan manain pacun quem 
to wet ac camain cain tara pain manain pacun 
ma.

Tomi ho na tramaxicon ma tron napa 
xumu me con caxicon wari wa me ac ca na.

Irimijo irimijo ac we tara, pain pin iri tara 
ne, parapan pin ac we tara.

Mo ta tomi cuhu manahu’ ma já xi com 
ta cuhu narima nuhu ma’ iri tara ne,om ta horon 
mami cacama’, ac hwijima pin ac cacama tara. 
Om ca horon mami cacama’.

To e’ tatarain ximija hu ma oro mana hu ma, ma pin ac cacan na pije’ mana pan xica ma, 
mija pin nanam pije’ mana pan xica ma.

Mama wet na cahwere que quem, om ca pain mip ne, hwijimain pin ac ne na cahwere 
que quem ma. Ac ima iri caca hwanana nexi pane. Pain cara pane om nana oro mon,oro waran 
xijein ca nana ma e’ nana oro yowin pane. Ac ima na ca pijim caca hwanana nexi.
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VERSÃO EM PORTUGUÊS
MITO DO POVO ORO WARÍ

Começa a cair uma chuva, chove muito forte toda manhã, vem a noite e a mesma chuva 
continua e vara a noite toda. 

Vem terceira noite com a mesma chuva, sem nenhuma interrupção e chove à noite toda. 
Amanhece o quarto dia com a mesma intensidade de chuva que cai do mesmo jeito durante o dia 
todo até à noite.

No quinto dia, logo que amanhece, um grupo de pessoas percebe que vem caminhando 
para o lado deles, uma velha. Essa velha é o próprio espírito da chuva. Ela vem trazendo nas 
costas um paneiro velho. Era preto, o paneiro que ela vem trazendo.

Mesmo com esse mau tempo, vem prosseguindo, logo que viram mais perto do grupo, 
disse aos companheiros: 

― Acenda alguém aí um fogo, para a nossa vovó poder aquecer-se. Porém ela fica pouco 
tempo.

Imediatamente ela os deixa e sai. Nesse momento os rios estão todos enchendo. As 
águas já estão transbordando e espalhando-se pelas terras e pelos matos. Só se vê água correndo 
para um lado, água por todos os cantos.
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Os peixes começam então a subir, o 
pessoal se mete a flechar peixes, todos matam 
os peixes.

Cai ainda uma vez à noite e a chuva 
continua sempre do mesmo jeito forte como no 
começo.

Um homem mais experimentado 
reflete então com sigo mesmo, compreendendo 
a situação.

Está acabando de cair a noite, está 
ficando muito escuro, mas ele parte assim 
mesmo com a escuridão da noite e vai embora 
com sua família.

A chuva continua sempre forte como 
antes. Vem chegando a madrugada e escuta-se 
um grande barulho e a terra caba de se afundar.

Ele segue pelo mato tentando chegar 
ao lugar das moradas. Ele para na beira do rio e 

observa que a água está ainda subindo e ele tenta descobrir o lugar onde estavam as casas. Mas 
ele não consegue, não existe mais nada de terra acima da água. E todos eles choram muito.

Passa-se três anos levando a vida, assim triste e preocupado um dia ele diz à esposa:

― Vamos tentar procurar e ver se existem por aí outras pessoas.

Ele sai pela mata procurando de um lado, procura de outro e finalmente descobre vestígio 
de gente, galhos quebrados, outros dobrados e mais galhos dobrados. Estes são certamente 
wari.
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No dia seguinte ele deixa novamente a esposa em casa, eu volto lá para verificar se são 
wari ou se são brancos que moram por esses lados.

E ele vai andando e reparando com 
muito cuidado e de repente sai num caminho 
deles, um caminho muito grande e percebe logo 
que é estrada da roça deles e volta para casa 
alegre.

No dia seguinte, muito cedo, parte 
imediatamente e dirige-se para o mesmo lugar 
onde esteve na véspera. Ele chega ao lugar 
antes do amanhecer e aproxima-se devagar e 
com muito cuidado.

Logo que acabava de amanhecer ele 
escuta vozes de um grupo de mulheres.

Elas vêm descendo da morada delas 
numa serra vizinha. Ele se esconde. Ao chegar na 

entrada da roça, as mulheres dividem-se em vários grupinhos, continuando a mesma animação 
da conversa dirige-se justamente para o lado do homem. Elas vêm para bem pertinho do homem. 
Então o homem diz: 

― Eu vou pegar e segurar uma dessas mulheres, para poder conversar com elas.

Isso dizendo, ele corre para junto das mulheres, que gritam aprovadas.

― Não tenho medo, diz ele.

― Não sou um homem branco, eu vivo também sozinho nas matas. 

Rapidamente ele conta para as mulheres o que se passou, que os irmãos e parentes dele 
desapareceram todos na grande alagação. Enquanto estão conversando, muitas outras pessoas 
aproximam-se dele.
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Ele pergunta então a mulher:  

― Na tua família, vocês são numerosos?

― Somos numerosos. Tenho um irmão mais velho do que eu, tenho um irmão mais 
jovem do que é muitos irmãos e irmãs.

― Queres casas te com uma filha minha?

Ao mesmo tempo, vai dando uma volta em torno do mesmo. Nota que ele tem rabo.

Da mesma maneira ele continua interrogando e observando a outros. Vai assim 
procurando e examinando a todo o pessoal. Ele quer ver se encontra algum que não tenha mais 
o rabo.

Após muito procurar, encontra um que tem o rabo já curto e enroladinho. Pergunta 
então a esse:

― Aceite casa-te com uma filha minha?

A mesma pergunta ele continua dirigindo a vários outros.

Finalmente encontra um homem que não tem mais nada de rabo.

― Aceita casar-te com uma filha minha? Pergunto-lhe a ele:

― Aceito sim, responde o homem.

Com esse ele termina a procura e diz ao pessoal:

― Vou agora buscar e trazer para cá a mãe e as meninas. 

Dito isso ele parte imediatamente. Com pouco tempo volta conduzindo a mulher e as 
filha.

Ele diz então ao pessoal:

― Porque vocês não desceriam agora lá dessa serra? Porque não faríamos todas nossas 
casas aqui na terra plana.
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O pessoal concorda com ele e começa 
logo a descer da montanha, e vem descendo, e 
vem descendo e descendo todos. 

   Começam logo a construir as casas, 
todos constroem. Após certo tempo de trabalho, 
lá estão as casas já todas prontinhas.

Mas o chefe deles não consegue vir 
com o pessoal, ele e muito gordo e ficou preso 
na caverna. Não consegue passa pelo buraco de 
pedra.

Também a mulher dele é muita gorda. 
Ficam ambos presos na caverna. Ele tem que 
ficar lá dentro.

O chefe fica então furioso. Profere insultos, maldições e pragas. 

― Vocês vão crescer muito, crescer e crescer, mas depois vão parar de crescer e vão 
diminuir. 

― Quando as mulheres de vocês os convidarem para irem tomar banho juntos, essas 
mulheres de vocês vão ficar pequenas como crianças. Elas não crescerão mais do que a altura da 
cintura de vocês.  Assim fala o chefe e deixa isso dito e decidido para toda a vida.

Nesse momento, já existe muita gente com ele.  As filhas dele começam a ter filhos. 
Elas têm já muitos filhos e continuam tendo sempre mais e mais filhos. Entretanto, quase todos 
continuam ainda com o rabo. Só com o tempo, é que o rabo vai diminuindo, até que acaba 
desaparecendo. Só então é que começamos a ser assim como somos agora, sem o rabo.

Antes não éramos Oro Mon, não éramos Oro Waran Xijein ou outros. Éramos todos Oro 
Yowin (macaco prego).
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POVO SABANÊ
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COMO SURGIRAM OS ALIMENTOS
HISTÓRIAS DO POVO SABANÊ

Autora: Ivonete Sabanês 

História contada por Manoel Sabanês e escrita a partir da memória de Ivonete Sabanês.

Antigamente não havia nem um tipo de alimento na roça e também não existia roça. Os 
alimentos nasciam sem serem plantados pelas pessoas.
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Então, havia uma mulher que tinha um filho, este filho era cheio de verrugas, por isso 
ninguém gostava da criança. Todo mundo tinha raiva do menino. 

 Certo dia, a mãe convidou seu filho para ir ao mato arrancar batatinha do mato.  
Então a criança gostou de andar com a mãe, daí em diante todos os dias ele convidava sua mãe 
para andar no mato.

Com o tempo, ele foi crescendo, até que um dia ele disse para sua mãe: 

― Mãe, vamos no mato para nós tirarmos a batatinha.

A mãe disse filho: 

― Hoje eu não quero ir. 

Mesmo assim, ele queria ir de qualquer jeito, então, para ela não deixar seu filho triste, 
disse:
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― Então vamos filho, mas vamos voltar logo 
para casa, porque seu pai foi ao mato para caçar e logo 
ele vai voltar.

Ela pegou seu cesto e saiu com seu filho, 
contando algumas histórias para ele, assim chegaram 
em um lugar onde ela cavou um buraco para tirar a 
batata. Depois saiu desse lugar e foi para outro pé de 
batata. 

Então o menino entrou na cova de batata e 
começou a se enterrar, cantando a música indígena. 

A mãe disse a seu filho:

― Filho, porque você está tão alegre hoje.

O filho respondeu:

― Nada mãe, eu só estou cantando, só 
isso.

― Filho eu já estou quase terminando 
para nós irmos embora, tá. 

O filho disse para sua mãe não se 
preocupar.

― Mãe eu estou aqui de boa.

Então sua mãe terminou de arrancar a 
batata e foi até seu filho e disse:

― Vamos embora filho, sai daí do 
buraco.

O filho respondeu:
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― Não, mãe, eu não vou embora, vou 
ficar aqui mesmo.

A mãe disse outra vez:

― Meu filho, vamos embora!

O filho começou a contar a história para 
sua mãe:

― Mãe eu não vou embora mais com 
você, pois eu vou ficar aqui mesmo, você pode 
ir.

Então a mãe disse:

― Filho porque você está me dizendo 
isso?

O filho respondeu:

― Mãe, ninguém gosta de mim, todo mundo tem raiva de mim, 
e as pessoas só ficam me xingando e eles têm nojo de mim, porque eu 
sou feio e cheio de verrugas. 

Aí então a mãe começou a chorar e dizer: 

― Meu filho, você não pode me deixar ir sozinha, como eu vou 
ficar sem você, eu gosto muito de você e você é meu único filho, o que 
será de mim!

Então o filho disse a sua mãe: 

― Mãe, de hoje em diante a senhora nunca mais vai passar 
fome e não vai mais precisar ficar andando atrás dessas batatinhas para 
sobreviver, pois terá de tudo para seu alimento, terá uma roça cheia de 
plantas para você comer, tá mãe, tudo que você precisar você terá. 
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Então a mãe disse a seu filho:

― Filho, vamos embora deixa de ficar falando essas bobagens para mim, por favor, não 
faça isso comigo.

A mãe chorou e disse:

― Então eu vou embora.

O filho disse:

― Mãe, quando você voltar amanhã, só vai ver a minha cabeça, pois o meu corpo vai se 
transformar todo em planta pra você, mas quando você for me arrancar, quebre só nas minhas 
juntas, tá?

― Mãe, de hoje em diante, a senhora nunca mais vai passar fome e não vai mais precisar 
ficar andando atrás dessas batatinhas para sobreviver, pois terá de tudo para seu alimento, terá 
uma roça cheia de plantas para você comer, tá, mãe, tudo que você precisar você terá.

Certo dia, sua mãe voltou e viu uma enorme roça e 
muita planta havia nascido nessa roça, ela ficou muito triste e 
começou a chorar, quando ela viu no buraco em que seu filho 
estava, só tinha a cabeça do menino.

Então a criança disse a sua mãe:

― Mãe todas essas plantas são para você.

A mãe disse:

― Meu filho, por que você fez isso comigo? 

O menino respondeu:

― Mãe, porque eu gosto muito da senhora, eu nunca 
vou acabar e nunca vou morrer, vou estar sempre com você.

Então ele disse:
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― Mãe, se você quiser arrancar a mandioca, levar, fazer massa e beiju para você comer 
com carne, já pode arrancar e levar, mas uma coisa quero te dizer, quando for arrancar quebra 
bem no tronco da mandioca, porque eu ainda não terminei de plantar.

― Quero te pedir uma coisa: 

― Não deixe que ninguém venha aqui na roça, só depois que eu terminar, aí você pode 
liberar para o povo tirar as plantas.

Então a mãe ficou contente, mas ao mesmo tempo ficou triste por não ter a companhia 
do filho (...).

GLOSSÁRIO SABANÊ-PORTUGUÊS

LÍNGUA SABANE LÍNGUA PORTUGUESA
kiata milho duro

ramoya Batata
ratóla cará

yabaná taioba
tapaira banana

maklanassapa mamão
kamatapiro feijão
kamatata feijão fava

kamatapyrú feijão vara
wirisy abóbora

wiakily macaxeira

LÍNGUA SABANE LÍNGUA PORTUGUESA
kiaula mandioca d’água
rasa abacaxi

sasaira amendoim
sasairata amendoim grande

tikiriwi arroz
taputya café
yalawá araruta grande

mapairily araruta pequena
roklimata laranja

yalirá Ingá
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POVO AIKANÃ E KWAZÁ

HISTÓRIAS DE ANIMAIS COMO CONTAM 
OS POVOS AIKANÃ E KWAZÁ

Autora: Eliete Aikanã
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As histórias contidas neste livro são contadas de pai para filho pelos povos Aikanã e Kwazá

A RÃ
A rã é uma espécie de sapo que vive 

em lugares úmidos como na beira de rio e 
brejo.  Para reproduzir, ela acasala, depois 
coloca seus ovos em lugar escolhido, sempre 
na beira de poça de água ou de lagoa em água 
parada. 

Quando os filhotes viram girino, eles 
ficam nadando por ali mesmo, eles ficam ali até 
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perderem a cauda e depois vão embora e ficam fora ou dentro da água. Ela é diferente do sapo, é 
maior que ele e tem apenas três dedos, além disso, ela não sobe em lugares altos, já o sapo sobe.

 A rã é um animal comestível para o povo Aikanã, Kwazá e para os não indígenas 
também. A minha avó conta que os mais velhos sempre costumavam caçar rãs. Primeiro eles 
observavam o canto delas na boca da noite, eles observavam e procuravam as rãs, então sabiam 
qual lugar elas ficavam. Aí quebravam palha de sororoca1, enrolava a palha em forma de cone, 
tipo uma armadilha. Então, colocavam a armadilha no buraco da rã com o lado mais fino dentro 
do buraco forçando a rã a sair. Quando ela saía, chegavam os caçadores e ela não conseguia mais 
voltar para o buraco, então eles pegavam a rã. 

 Hoje o povo Aikanã e Kwazá não caçam mais rã assim. Quando vão pescar, se 
veem uma rã, ou escuta o canto delas, eles matam com pau ou facão. Hoje eles não têm mais 
paciência de ficar esperando e procurando o lugar delas.

1 Tipo de arbusto cuja folha é parecida com a folha de bananeira.
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MITO DA YÜENE (RÃ)
 Este mito é contado pelo povo Aikanã.

 Antigamente no mundo não existia rã. Certa vez, conta que uma mulher tinha uma 
criança, que chorava sem parar, então a mãe pegou a criança e desceu para o córrego onde elas 
tomam banho, ela já estava bem cansada de tanto ouvir o choro da criança e bem nervosa.  
Então ela banhou a criança e fez com a mão um buraquinho raso na areia onde encaixou a 
criança sentadinha, agora ela já não chorava mais. Então a mãe ficou ali brincando com a criança, 
agradando ela e banhando. Até que ela mergulhou e sumiu debaixo d’agua. Se transformando 
em uma rã.

Daí foi passando as horas, a criança começou desinquietar-se e começou a chorar 
novamente porque tinha muita abelha em seu rosto. O macaco, que sua avó criava, desceu onde 
a criança estava para beber água e viu a situação da criança, então pegou a abelha do rosto dela 
e seguiu para casa e entregou na mão da sua dona, querendo dizer o que estava acontecendo e 
saiu novamente. Então ela não sabia de onde o macaco conseguiu tanta abelha.  Algumas 
horas depois, retornou com mais um monte de abelhas e entregou para a avó. Ela ficou curiosa 
para saber o que ele estava querendo dizer e seguiu o macaco até onde a criança estava, viu que 
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ela estava cansada de muito chorar.  Então a avó falou para a criança: 

― Coitada, onde está sua mãe? E estendeu a mão para pegá-la. Nesta hora a criança deu 
um pulo na água e também se transformou em uma rã. A sua avó viu que ela se transformou em 
um bicho que não tinha no mundo, ela própria colocou o nome de YÜENE, que é rã em português.

Por isso que a rã pode ficar dentro e fora d’água.   
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GUACHO

 O guacho é um pássaro da floresta que come frutas, grilo e outros insetos.

O guacho faz um ninho no galho de árvore, o seu ninho é grande e comprido, fica 
pendurado no galho. Ele bota dois ou três ovos, choca até os filhotes saírem dos ovos, ele caça 
comida bem longe para tratar de seus filhotes.

O guacho canta, sua cantoria é tão interessante, faz um barulhinho diferente, fica 
sacudindo suas penas no galho da árvore.

Meu povo Aikanã e Kwazá mata o guacho para aproveitar as penas para fazer artesanato 
como brinco, pendurar em bracelete, entre outros. Ele serve também de alimento, para comer 
assado na folha de bananeira. 
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MITO DO GUACHO
Assim conta o meu povo: o guacho 

surgiu através da menina. 

Uma vez uma menina foi entregue 
para um homem, como antigamente acontecia, 
mas como a menina era muito nova, não se 
acostumou com ele, assim mesmo viveram 
juntos algum tempo. Um dia ele a chamou para 
ir caçar, ou até mesmo para pegar peixe no 
córrego, então a mãe da menina pediu para ela 
fazer beiju e colocou no balaio para ela levar.

No caminho não aproximou do 
marido, então ele chamou por ela, para chegar 
mais perto e entregar o beiju para ele comer. 
Ela continuou ali parada com o paneiro de 
comida nas costas, ela não entregou a comida 
para ele. Então ele buscou a palha e fez um tipo 

de balaio ou paneiro e continuou chamando ela, 
mas ela ficou na mesma posição. Ele estava ficando nervoso

Então quando ele terminou de fazer o paneiro, saiu em direção a ela, segurou-a com força 
e colocou-a dentro do balaio junto com o paneiro de comida, suspendeu o balaio e pendurou no 
galho da madeira garapeira, que na língua Aikanã, é tutamenu e pediu para crescer o máximo 
que puder, então a árvore cresceu e ficou enorme em poucos minutos.

Então ele a deixou lá pendurada e seguiu o caminho para caçar. Matou alguns bichos 
e levou embora. Perto da sua casa, parou e ficou pensando como podia fazer com tudo o que 
aconteceu, como explicaria para sua família, principalmente para sua sogra.
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Ouviu o canto do grilo e disse: ― você canta tão bonito, gostaria de ir para minha casa? 
De repente o grilo apareceu, transformado em uma mulher, então ele a convidou para ir junto.

 Chegando em casa, a mãe da menina achou logo de início que era a sua filha, depois 
ficou desconfiada. Conversava com ela, pedia para fazer a chicha e cada vez mais se convencia 
que aquela mulher não era sua filha, ela não se conformava porque tinha as pernas muito finas, 
os braços muito compridos e os dentes muito grandes e ela era muito desajeitada. 

Então ela resolveu ir à procura de sua filha, 
andou na mesma estrada onde costumavam ir caçar a 
sua procura, até que encontrou ela no alto do galho de 
uma árvore. Ficou ali parada, sem saber o que fazer. De 
repente apareceu um quatipuru, uma espécie de esquilo. 
Então a mãe pediu para ele subir na árvore e tirar a menina 
lá de cima. Então ele fez isso, mas não conseguia descer 
com ela porque ela se transformou em um pássaro e, ao 
invés de descer, voou para longe. O beiju que estava com 
ela virou casa de marimbondo. Sua mãe vendo aquilo 
ficou muito triste e deu o nome a ela de guacho que na 
língua Aikanã é Kerua  e também pode ser chamando 
mamaíru. O guacho é um pássaro que canta nos galhos 
das árvores, enquanto canta se sacode todo. Ele é um 
pássaro admirável para o povo. 

Até hoje quando 
alguem ve um casa de 
marimbondo é onde mora 
o guacho.
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Apoio:

Livro_Contando as histórias_.indd   51 24/10/2018   15:46:23



Livro_Contando as histórias_.indd   52 24/10/2018   15:46:38


