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Apresentação da Coleção

A Coleção Saberes Indígenas na Escola nasce com a publicação 

de oito livros didáticos dos Povos Bororo, Umutina, Chiquitano, Xavan-

te, Paresi, Nambikwara e Manoki, elaborados coletivamente por pro-

fessores indígenas com suas comunidades e em parceria com a equipe 

que atua na coordenação e gestão do Projeto “Ação Saberes Indíge-

nas na Escola – Rede UFMT”. O Projeto contou com o financiamento 

do Ministério da Educação como programa criado e desenvolvido pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclu-

são – SECADI (2018-2019). Os livros visam atender, especificamente, à 

alfabetização e práticas de letramento das crianças, jovens e adultos 

nas comunidades indígenas, considerando suas referências linguísticas 

e culturais. 

 O trabalho de organização da estrutura linguística, de acom-

panhamento pedagógico e editorial é assumido pelos integrantes do 

GEDDELI/CNPq – Grupo de Estudos, Descrição e Documentação de Lín-

guas Indígenas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

de Linguagem – UFMT e COEDUC/CNPq – Grupo de Pesquisa Corpo, 

Educação e Cultura, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação - UFMT, os quais atuaram como parceiros dos respectivos organi-

zadores dos livros.

Beleni Saléte Grando

Coordenadora Geral do Projeto ASIE – Rede UFMT
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APRESENTAÇÃO

Félix Rondon Adugoenau1

Este livro é o resultado de um trabalho conjunto das pro-

fessoras e dos professores do povo Bororo que se autodenomina 

“Boe” (signifi cados aproximados da língua portuguesa como “gen-

te”, “pessoa”, “gente da água” e/ou “gente água”) e que atuam nos 

anos iniciais junto às educandas e educandos escolares bororo e 

que participaram na e da formação continuada no projeto em rede 

“Ação Saberes Indígenas na Escola - ASIE”, pela Universidade Fede-

ral de Mato Grosso – UFMT e sob coordenação geral da profa. Dra. 

Beleni Saléte Grando.

A “Ação Saberes Indígenas na Escola” foi instituída pela 

Portaria N° 1.061 de 30 de outubro de 2013 e “integra o Eixo Pe-

dagogias Diferenciadas e Uso das Línguas Indígenas do Programa 

Nacional dos Territórios Etnoeducacionais Indígenas” e foi regula-

mentada pela Portaria N° 98 de 6 de dezembro de 2013.

Conforme o Capítulo II desta Portaria - Dos objetivos, Art. 

2°, destina-se a “promover a formação da educação escolar indíge-

na, especialmente daqueles que atuam nos anos iniciais da educa-

ção básica nas escolas indígenas”.  Esta ação tem como base qua-

tro eixos com foco em letramento, numeramento, conhecimento e 

artes verbais indígenas.

Este trabalho tem a participação das professoras e pro-

fessores com educandas e educandos escolares do povo Bororo 

de diferentes territórios: Área Indígena Merure com escola da al-

deia Meruri (Meruri Bororo); Terra Indígena Tereza Cristina com 

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atua como 
professor pesquisador indígena no Projeto Ação Saberes Indígenas na Escola.
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as aldeias Córrego Grande (“Korogedo Paru Bororo”) e Piebaga (“Ipie Baga 

Bororo”); e, Terra Indígena Tadarimana, com a escola da aldeia Tadarima 

(“Tadari Umana Bororo”), município de Rondonópolis - MT. Há também re-

presentação da aldeia Pobore (Pobore Bororo), também da Terra Indígena 

Tadari Umana.

Redigimos “Korogedo Paru Bororo”, “Ipie Baga Bororo”, ambas na e 

da Terra Indígena Tereza Cristina; “Tadari Umana Bororo” e “Pobore Boro-

ro”, ambas na e da Terra Indígena Tadarimana; e, “Meruri Bororo” na e da 

Terra Indígena Merure com objetivo de decolonizar os saberes e valorizar 

os nomes das aldeias Boe e como a estrutura do pensamento e mais a es-

trutura do sentimento Boe se relaciona com o seu lugar de moradia.

Nesta obra trazemos os trabalhos feitos pelas professoras e pelos 

professores da aldeia Meruri que trazem o canto do ritual do milho na con-

dição de um tema para se trabalhar várias outras situações que podem ser 

exploradas posteriormente pelas e pelos docentes e que poderá ser utili-

zado para trabalhar na alfabetização das crianças trazendo o canto “Kuiada 

Paru”. Neste trabalho as cores são trabalhadas conforme o pensamento 

bororo e estrutura da língua “Boe Ewadaru” seguindo a categorização que 

este povo faz com o meio que o envolve, por isso não é simples e puramen-

te “tradução” para a língua portuguesa. Por exemplo: ku jago não é verme-

lho, mas a tradução foi feita desta forma. Entendemos que para informar 

para quem não é Boe pode-se fazer desta forma, com traduções já feitas 

nos dicionários, a não ser que o interlocutor queira entender minimamente 

como Boe pensa e como ele categoriza as situações. Mas um Boe não pode 

perder a riqueza de sua cultura que não se baseia apenas nas danças, nos 

cantos, mas também e, principalmente, na forma como categorizam os dois 

mundos; dos humanos e do meio ambiente. Por isso “kujago” não é verme-

lho. Conforme o pensamento Boe, é categorizado conforme uma situação 

de onde se nasce, no líquido vital de “aredu” que tem a cor da força vital do 

humano Boe.
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Por considerar o aspecto do conhecimento das frutas do cerrado 

e matas, nas beiras dos rios utilizadas pelo povo Bororo, as professoras e 

os professores listam os nomes das frutas e pequenos textos curtos que 

trazem a caracterização da fruta e do bioma onde se encontram tais frutas 

e, principalmente, como as “mães de almas” fazem para torná-las “comida 

de alma”.

A seguir, trazemos os trabalhos das professoras e professores 

do povo Bororo na Terra Indígena Tereza Cristina com e na escola da 

aldeia Córrego Grande. Estes trabalhos abordam alguns nomes de aves, 

de animais e de peixes que são “pais dos nomes” (“tuiedogwa” com sig-

nificado aproximado de Pai do Seu Nome)

São Autores e Autoras destes textos, representando suas res-

pectivas comunidades e territórios do Povo Bororo, os professores e 

professaras abaixo nominados:

Aldemir Arigao; Ana Paula Parikokurireudo Apu; Aurea Maria 

Cunha; Aurilene Cunha; Aurilene Merimakudago Amema; Benilton Perei-

ra Kogebou; BrunoTavie; Cezar Amim Rondon; Cleide Kuogoytoudo; Da-

niel Koriga; Darlene Wudore; Eliane Tugobe da Silva; Elizabeth Das Dores 

Rodrigues Arogiareudo; Evaristo Kiga; Fabio Bokodori; Felix Rondon Adu-

goenau; Fernando Kudoro Bororo; Fleury Kiegerra Ekureu; Iolanda Silva 

Bokorokurireudo; Ivanir Matias Rondon Koguedadu; Josiane Koge; Jusci-

mar Bokodori; Juscimar Pana; Kleiton Rodrigues Owaiga; Lauro Lopes Le-

andro Pariko Ekureu; Luciene Jakomearegecebado; Marciel Adugokuada; 

Maria Trindade Tuboreguiri; Orestes Santino Rondon Uwororeu; Rafael 

Jowaremijera; Romildo Pereira Kuruguguemagudo; Rosilene Koge; San-

dra Florise Aroe Poiwo; Sebastião Marques Aquiricodureu; Sônia Maria 

Rondon Parabara Togiwudo; Valdemar Borobo.





MERURI BORORO
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Kuiada
BOE EWADARU KEJEWUGE ATUGO-BOE:

Jaoboe erudu iware jiboe kuiada eei “Kuiada Paru” keje
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Kuiada Paru
Versão Kuiaru, 2005

CEBEGIWUGE
Badojebage Cebeg.
Tugoarege Cebeg.
Ecerae Cebeg.

COBUGIWUGE
Badojebage Cobug.
Tugoarege Cobug.
Ecerae Cobug.

01. Iwo! Iwo! Iwo! Iwo! 01. Iwo! Iwo! Iwo! Iwo!

02. Amo tuwaia! 02. Amo roria!

03. Iwo! Iwo! Iwo! Iwo! 03. Iwo! Iwo! Iwo! Iwo!

04. Uwaia atugorewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

04. Uwaia atugorewu.
Amo roria! Amo roria!

05. Uwaia enawurewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

05. Uwaia enawurewu.
Amo roria! Amo roria!

06. Uwaia urugurewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

06. Uwaia urugurewu.
Amo roria! Amo roria!

07. Uwaia akirirewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

07. Uwaia akirirewu.
Amo roria! Amo roria!

08. Uwaia oiagarewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

08. Uwaia oiagarewu.
Amo roria! Amo roria!

09. Uwaia meririrewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

09. Uwaia meririrewu.
Amo roria! Amo roria!

10. Uwaia ekuiorewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

10. Uwaia ekuiorewu.
Amo roria! Amo roria!

11. Uwaia aroiarewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

11. Uwaia aroiarewu.
Amo roria! Amo roria!

12. Uwaia ukigarewu.
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

12. Uwaia ukigarewu.
Amo roria! Amo roria!

Vocabulário: Kuiada: kuiada; Iwo: colmo de kuiada; Amo:
coelho; tuwaia (uwaia): seu campo, sua área; roria (turoria), seu 
lugar de trabalho; atugorewu (pintado); enawurewu (enfeitado); 
urugurewu (avermelhado, brilhante); akirirewu (penugento); oia-
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garewu (ornado com penas de cauda de ave), meririrewu (brilhan-
te como metal); ekuiorewu (dourado); aroiarewu (largo, extenso, 
como pano); ukigarewu (enfeitado de pregos de penas de arara 
ou de águia).

1. Kuiada Kujagurewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. 
Kuiada!

2. Kuiada Kigadurewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. 
Kuiada!

3. Kuiada Ekuiorewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. Kuiada!

4. Kuiada Akadurewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. Kuiada!

5. Kuiada Kagorirewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. Kuiada!

6. Kuiada Kadamoe Etaorewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru kae. 
Kuiada!

7. Kuiada Jerigige Etagirarewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru 
kae. Kuiada!

8. Kuiada Ataradoge Eiurarewu kuru buture, iiwo joki, iiwo paru 
kae. Kuiada!

Vocabulário: Kujagurewu (vermelho), kigadurewu (bran-
co), Ekuiorewu (amarelo), Akadurewu (pintado), kagorirewu (cin-
zento); kadamoe Etaorewu (parecido com as cabeças dos martins-
-pescadores), Jerigige Etagirarewu (parecido com as caudas dos 
jabutis), Ataradoge Eiurarewu (parecido com as pintas das coste-
las dos Batarareuge - lagartos).

Nota: Na Enciclopédia Bororo, Vol III, Parte 2, no lugar das expressões amo tuwaia e 
amo roria, traz: amoto uia (a tua cova na terra) e amoto ororia (a tua cobertura de terra), 
expressões estas que descrevem a história do milho quando é plantado na sua cova e 
quando, já crescido, recebe a cobertura de terra no pé, para se desenvolver melhor. Já, na 
versão de Kuiaru, aparece mais a importância do campo plantado de milho de (uwaia).
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Amo

“Amó tuwá-aiá! Amó tuwá-aiá!” (Cebegiwuge erare oino).

“Amó roriá! Amó roriá!” (Cobugiwuge erare oino).

Amo ó uwaia keje to boepa padure, kodi, oino. Amo ó roria, keje 
to maragodae padure, kodi, oino.

Emare ure to boepa mugudu to uwaia keje, tumaragodae padure 
to roria keje, du kodire Boe egore Amo tuwaia, Amo roria, oino.

Fonte: FotosWiki.Org
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Kuiada Paru
Versão Raimundo Itogoga, 2009.

01 - Iwo! Iwo! 01 - Iwo! Iwo!

02 - Iwo! Iwo! Iwo! Iwo! 02 - Iwo! Iwo! Iwo! Iwo!

03 - Amo tuwaia! Amo tuwaia! 03 - Amo roria! Amo roria!

04 - Uwaia atugorewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

04 - Uwaia atugorewu!
Amo roria! Amo roria!

05 - Uwaia enawurewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

05 - Uwaia enawurewu!
Amo roria! Amo roria!

06 - Uwaia urugurewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

06 - Uwaia urugurewu!
Amo roria! Amo roria!

07 - Uwaia akirirewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

07 - Uwaia akirirewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

08 - Uwaia oiagarewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

08 - Uwaia oiagarewu!
Amo roria! Amo roria!

09 - Uwaia meririrewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

09 - Uwaia meririrewu!
Amo roria! Amo roria!

10 - Uwaia aroiarewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

10 - Uwaia aroiarewu!
Amo roria! Amo roria!

11 - Uwaia ekuiorewu!
Amo tuwaia! Amo tuwaia!

11 - Uwaia ekuiorewu!
Amo roria! Amo roria!

12 - Uwaia ukigarewu!
Amo tuwaia! amo tuwaia!

12 - Uwaia ukigarewu!
Amo roria! Amo roria!

13 - Iwo! Iwo! 13 - Iwo! Iwo!

14 - Iwo! Iwo! 14 - Iwo! Iwo!

15 - Paerigogo ku! 15 - Aio todobare! Aio todobare!

16 - Paerigogo ku! 16 - Aio todobare! Aio todobare!

17 - Paerigogo ku! 17 - Aio todobare! Aio todobare!

18 - Paerigogo ku! 18 - Aio todobare! Aio todobare!
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19 - Iwo! Iwo! 19 - Iwo! Iwo!

20 - Iwo! Iwo! 20 - Iwo! Iwo!

21 – Taguia! Taguia! 21 - Ararua kuwa! Ararua kuwa!

22 – Taguia! Taguia! 22 - Ararua kuwa! Ararua kuwa!

23 – Taguia! Taguia! 23 - Ararua kuwa! Ararua kuwa!

24 – Taguia! Taguia! 24 - Ararua kuwa! Ararua kuwa!

25 - Iwo! Iwo! 25 - Iwo! Iwo!

26 - Iwo! Iwo! 26 - Iwo! Iwo!

27 - Oieigo oieigo 27 - Kuiada kuiada

28 - Oieigo oieigo 28 - Kuiada okogerewu, kuiada 
kuiada

29 - Oieigo oieigo 29 - Kuiada kuogorewu, kuiada 
kuiada

30 - Oieigo oieigo 30 - Kuiada cibaiurewu, kuiada 
kuiada

31 - Oieigo oieigo 31 - Kuiada kujagurewu, kuiada 
kuiada

32 - Oieigo oieigo 32 - Kuiada kigadurewu, kuiada 
kuiada

33 - Oieigo oieigo 33 - Kuiada ekuiorewu, kuiada 
kuiada

34 - Oieigo oieigo 34 - Kuiada kagorirewu, kuiada 
kuiada

35 - Oieigo oieigo 35 - Kuiada akadurewu, kuiada 
kuiada

36 - Oieigo oieigo 36 - Kuiada kadamoe etaorewu, 
kuiada kuiada

37 - Oieigo oieigo 37 - Kuiada jerigige 
etagirarewu, kuiada kuiada
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38 - Oieigo oieigo 38 - Kuiada ataradoge 
eiurarewu, kuiada kuiada

39 - Iwo! Iwo! 39 - Iwo! Iwo!

40 - Iwo! Iwo! 40 - Iwo! Iwo!

41 - Cibaie, cibaie 41 - Etoiaga, etoiaga

42 - Anabure, anabure 42 - Etoiaga, etoiaga

43 - Kuide, kuide 43 - Etoiaga, etoiaga

44 - Kudore, kudore 44 - Etoiaga, etoiaga

45 - Kurugugwe, kurugugwe 45 - Etoiaga, etoiaga

46 - Bakugume, bakugume 46 - Etoiaga, etoiaga

47 - Botorowe, botorowe 47 - Etoiaga, etoiaga

48 - Barugume, barugume 48 - Etoiaga, etoiaga

49 - Iwo! Iwo! 49 - Iwo! Iwo!

50 - Iwo! Iwo! 50 - Iwo! Iwo!

Kuiada kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada kuiada (Ei 
pobedu).

Kuiada okogerewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada kuogorewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada cibaiurewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada kujagurewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. 
Kuiada kuiada.

Kuiada kigadurewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. 
Kuiada kuiada.
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Kuiada ekuiorewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada kagorirewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada akadurewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. Kuiada 
kuiada.

Kuiada kadamoe etaorewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie. 
Kuiada kuiada.

Kuiada jerigige etagirarewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru 
kaie. Kuiada kuiada.

Kuiada ataradoge eiurarewu kuru buture ikiwo joki, ikiwo paru 
kaie. Kuiada kuiada.
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KUIADA KIGADUREWU
Kuiada KIGADUREWU kuru buture

ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: CompraCompras

KUIADA KUJAGUREWU
Kuiada KUJAGUREWU kuru buture

ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: CompraCompras
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KUIADA KAGORIREWU
Kuiada KAGORIREWU kuru buture

ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Ilustração: Edilaine Neves

KUIADA EKUIOREWU
Kuiada EKUIOREWU kuru buture

ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: Conceito Agrícola
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KUIADA KADAMOE ETAOREWU
Kuiada KADAMOE ETAOREWU kuru

buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: TH Jardins

KUIADA AKADUREWU
Kuiada AKADUREWU kuru buture

ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: Matos de Comer
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KUIADA JERIGIGE ETAGIRAREWU
Kuiada JERIGIGE ETAGIRAREWU kuru

buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Fonte: Boas Práticas Agroeconômicas

KUIADA ATARADOGE EIURAREWU
Kuiada ATARADOGE EIURAREWU kuru

buture ikiwo joki, ikiwo paru kaie.

Kuiada, kuiada.

Ilustração: Edilaine Neves
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CEBEGIWUGE, COBUGIWUGE “KUIADA PARU” KEJE
Cebegiwuge. Oinore Boe egore.

Cobugiwuge. Oinore Boe egore.

Cebegiwuge edure “Aroe Bakororo” jao okwai, 
“Meri Butu” jao okwai, oino.

Cobugiwuge edure “Aroe Itubore” jao okwai, 
“Meri Rutu” jao okwai, oino.

Tagaiwodu “Boe Ewa” atugoji, woe, awu bapera keje, aerudu 
iwawo kaiba Cebegiwuge, Cobugiwuge edure.

Ecerae
Cobugiwuge

Tugoarege
Cobugiwuge

Ecerae
Cebegiwuge

Bai Mana Gejewu

AROE ITUBORE
MERI RUTU

AROE BAKORORO
MERI BUTU

Tugoarege
Cebegiwuge

Diagramação e digitalização:
Félix Adugoenau

L

O

CEBEGIWUGE, COBUGIWUGE
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Boe Enogwage Jiboe Tudureboe Ei

KOCO BOKU KEJEWU

Koco. Oinore Boe egore ji, 

koco. Boe etaidu raka guragare ji. 

Beture, pagodure jamedu. Iage 

ku jagore, iage ekure. Boe etaidu 

raka guragare koco kuruji. Areme 

eture boku kae ewo tugerago 

kocoji. Aroe Etuje ere tugerago 

ji towororoce jamedu. Ere koco 

kurudo, ere butudo bai toda, Bai 

Mana Gejewu toda. Aroe Etuwo 

ure reko toro bai kae Aroe eku-

duwo ce.

TARU

“Taru”, oinore Boe egore 

ji. Areme emerure boku kae ewo 

tugerago ji. Taru beture, jerire 

jamedu, kuru bokware. Biri kawo-

rure kodu mai du tabo, kurodu 

tabo jamedu. Iage barege, boku 

kejewuge enogwagere ji. Boe 

ekare oiko, ere enogwabiado ji tu 

je, oino.
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BOKWADO

“Bokwado”, oinore Boe 

egore. Boe emerure iturato tuwo 

tugerago bokwadoji. Boe eno-

gware ji. Boe ekudure bokwado 

kuruji. Boe eke nure ema. Areme 

ere bokwado kuru udu, pemega 

guragare. Aroe Etuje ere bokwa-

do kuru butudo bai toda.

RUMAGA

“Rumaga”, oinore Boe 

egore ji. Boe eture boku kae 

tuwo tugerago rumagaji. Boe 

enogwagere ji, Boe ekudure ru-

maga kuruji, boe eke nure ema. 

Areme ere rumaga kuru udu. Boe 

etaidure ji rugadu. Aroe Etuje ere 

rumaga kuru pemegadu ewo bu-

tudu bai toda.
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EKO

“Eko”, oinore Boe egore 

ji. Marigudu, baire eragoje kimo 

tabo, boe ere maku etae ewo 

maku maereboe etuo ae. Maere-

boe Etuo jeture ji, emare aiwore 

ji uke nure ema kodi. Du kodire 

baire ere eko maku udu ae. Akedu 

kejere, Boe enogwagemode ji tu-

iegare tabo, butugu tabo emodu 

kare tumagu kodi. Oinore ure 

marigudu. Icare oino pugeje baire 

etagedure. Baire bokware pugeje. Boe epagudure tuwo bari udu 

ema pugeje, tubagudu koia, Oino pugeje pago bope ure tuginoi, 

ukigare, tugiga ere pobe, ô tugo oto padure keje, iedure merire 

oto pobe puibiji (garfo) pugeje. Barae ere pabagududo, icare nowu 

pabagudae padure pai ji oino mato. Boe ere eko mugudu joru keje 

ewo berego, ere kaguru tawuje, ere kodu tawuje ewo reko poboto, 

toro ere bu pemegado, kogodu kawo kuri je. Mare butugu tabore 

boe enogwagemode ji, botore kodi. Boto biegare kodu kuda.
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BATO

“Bato”, oinore Boe egore 

ji. Boe eke Reno. Boe etaidu nure 

raka guragare bato ji, ere mugu-

du joru keje, ere bato kurudu ja-

medu. Oinore erore tugwagewo 

ji. Kurodu keje enogwagere ji 

jamedu. Bato kuruji areme ere 

tugerago ji ewo tugu nonogoto, 

ewo nonogo udu turugadu boe 

ewo tugujagudu.

IWARARAGA EKUREU

“Iwararaga Ekureu”, oino-

re Boe egore ji. Kurodu umode 

du keje boe enogwagere ji, pe-

megare, beture. Boe ere kurudu 

jamedu ekuduwo ce.

IWARARAGA KUJAGUREU

“Iwararaga Kujagureu”, oi-

nore Boe egore ji. Kurodu umo-

de du keje boe enogwagere 

ji, pemegare, beture. Boe ere 

kurudu boe ekuduwo ce. Jeture 

boku keje.
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MAREGUE ETAOREU

“Marege Etaoreu”, oinore 

Boe egore ji. Boe etaidu nure 

raka guragare ji, pemegare, rore. 

Boe enogwagemode ji, umode 

boe ekuri korao, kurire kodi. 

Kurodu keje Boe enogwagere ji. 

Boe ere marege etaoreu kurudu 

jamedu.

JE PORO

Je Poro, oinore Boe ego-

re ji. Boku kejere jeture. Kurodu 

keje Boe enogwagere ji. Boe ere 

je poro kurudu jamedu, pemega-

re, rore. Areme emerure bokuto 

tuiemaru tabo, je poro bogai.

UIARU

“Uiaru”, oinore Boe egore 

ji. Boku kejere jeture. Kurodu keje 

Boe enogwagere ji. Boe ere uia-

ru kurudu ekuduwo ce. Boe ere 

tuwurea paru kogudu apo, meru 

ukawo tuwure ko.
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KIE EWIAREU

 “Kie Ewiareu”, oinore 

Boe egore ji. Kie Ewiareu i rako-

jere boku tada. Du kodire areme 

eture boku kae ewo ekerago kie 

ewiareu ei. Tabore ere kie ewi-

areu kuru pemegadu. Kie ewi-

areu kuru pemega guragare. Boe 

etaidu maere kie ewiareu kuruji. 

Aroe Etuje ere kie iwiareu kuru 

butudu bai toda. Eno Kuri, mea 

etaidu raka guragare ji, eke nure 

ema jamedu.

JOKUKUIETAI

“Jokukuietai”, oinore Boe 

egore ji. Ia Boe eke reno. Boe 

etaidu raka guragare ji. Kurodu 

umode du keje Boe enogwagere 

ji. Areme etu eture boku kae ewo 

jokukuietai rawuje. Butudu umo-

de, eno-kuri enogwagemode ji, 

etaidu raka guragare ji jamedu.

egore ji. Ia Boe eke reno. Boe 

etaidu raka guragare ji. Kurodu 

umode du keje Boe enogwagere 
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Ako ô, oinore jaoboe 

egore ji marigudu. Mare ica-

re oino pugeje Boe egore akó 

oino ji. To ô ure kodi. Jaoboe 

egore marido ô, apido ô, kui-

mare ô, boi ô, apido ô, oino ji 

toro. Jaoboe egore marigudu 

Boe erijore, eragare, eduruie 

enogwagere boe-a jamedu ji-

boe: no a, apido a, parori a, 

ako a, oino. Boe enogware akó 

koduji. Boe ere enogwabiado 

ji jamedu. Boe ere ako tugu, 

ewo ako kugu turugadu, ica-

re boe etore egarere okwage 

umode ako kuguji. Boe ere akó 

toru towuje, akó gori turuga-

du Boe ewo ko. Du tabore ure 

turugadu Boe ei. Boe ere akó 

kaguru tawuje, enogware akó 

aji jamedu.

AKÓ
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CIO CIO BOKU KEJEWU 

“Cio Cio Boku Kejewu”, 

oinore Boe egore ji. Tudu kodo 

okori cio cio itura tadawuji tugu-

ri tabo. Beture, pagodure du je, 

iage eierire. Boe ere okwabiado 

ji du keje ekudure poboji, du pe-

megare. Apu, mea etaidu raka 

guragare ji. Eke reno jamedu.

CIO CIO ITURA KEJEWU 

“Cio Cio Itura Tadawu”, 
oinore Boe egore ji, mugure 
itura keje, kodi. Tudu beture, 
iage eierire. Boe ere okwabia-
do ji. Barege rema enogwage-
re biriji, kodu roguji. Apu, mea, 
jui, jugo, pobogo, ki, nowuge 
etaidu raka guragare ji. Pari-
gogo etaidure raka guragare ji 
jamedu, uke reno.
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BIE

 “Bie”, oinore Boe egore 

ji. Boe enogwagere bieji, ere bie 

kurudu jamedu. Boe etaidu nure 

raka guragare bie kuruji. Aroe 

Etuje ere bie kurudu ewo butudu 

bai toda. Ere tuwororae eno udu 

ema jamedu. Mare Boe ekare 

tugerago bieji kurodu kareu tuwo 

kuru tawuje tuwo reko tuwiriji. 

Boe pegare kodi, aije ó kodi. Mare 

boe pemegare Boe ewo tugerago 

bieji kurodu tabo.

BIARUPO PORO

“Biarupo Poro”, oinore 

Boe egore ji. Boe ere enogwabia-

do ji bere bokwa tabo. Boku keje-

re areme emerure tuiemaru tabo, 

bogai. Boe etore etaidu raka 

guragare ji. Kodu bokwa, kuru 

bokware jamedu.
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KURU KUJAGO

“Kuru Kujago”, oinore 

Boe egore j i. Tudu rogu eku ku-

jagore kurodumode du keje. Be-

ture, jerire jamedu. Boe ere boe 

reko kuru kujago iji tuwo kudu-

du. Du keje boere “kuru kujago” 

i kudu tugu bopoto. Umugu umo-

de pobo keje buture “ikera awu-

bowuto” jiwu meri akedu keje 

Boe ekudure ce barogo peguru 

epace. Ure barogo-peguru bito. 

Icare boe etore emodure pugeje, 

erijore kuri je.

BOE ENUIAO PEGA EPA 

“Boe Enuiao Pega Epa”, 

oinore Boeegore ji. Boe erubo 

nure ema, tabore boe tugiwugu-

re boe enuiao pega kawo. Boe 

enogwagere Boe Enuiao Pega 

Epa tuduji, rore, moture, ekure, 

kuru kuricigore mare boe etó 

korimode, pagodure kodi. Boe 

ere kurudu, pemegare. Rakojere 

boku keje.
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KIMAO 

“Kimao ”, oinore Boe ego-

re ji. Boe-Epe (bope) eke nure 

ema. Kimao I rico kare, tudu rogu 

kuri kare jamedu. Tudu rogu eku-

-kujago nure. Boe ekiwugure 

kimao i iwoi tabo, boe-epe jorudu 

kawo boei. Boe ere kimao i kodu-

du rogu tawuje, Boe ere kogudu 

boe eidoru keje, boe ekana paru 

kajeje, boe ewurera paru kajeje. 

Boe ere tugerago kimao iji, ere 

kowu, joradu-rugudu bogai. Boe 

ere kidoguru tugu ji, icare Boe 

ere reko tuie keje, Boe ere tuie-

jiwudu tabo.

KIE ENOJA 

Kie Enoja, oinore Boe 

egore ji, puredure kie enojaji 

kodi. Boe etaidu raka guragare 

kie enoja aji. Kie enoja a puredu-

re parori aji. Rakojere boku keje. 

Boe ere kie enoja a goridu boe 

ewo kowuje.
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BOKOGOREU

“Bokogoreu”, oinore Boe 

egore ji. Boe enogwagere ji ku-

rodu tabo. Boe etaidumode eno-

gwagewo ji, emode tugerago ji 

kuri je, kuroduwo boe ewai keje, 

kiege emodukare boe ero iwadu 

enogwagewo ji. Enogwagemo-

de kuri je ji. Bokogoreu i jeture 

boe ena jaka keje jamedu. Jame-

du, bokogoreu tabore boe etore 

ewadure. Ere ia ipo rogu tugu 

bokoreu joku keje. Ere nowu ipo 

rogu udu tudawuje bokogoreu 

bure piji, mare ekare raido. Ica, 

nowu boe etore ewoadae ure 

turugadu. Icare ere tugera reko 

ji, ere barigo moto kae.

BOKO

“Boko”, oinore Boe ji. Ia 

Boe eke nure ema. Kurodumode 

du keje Boe enogwagere ji. Rore, 

pemegare. Kurodu tabo, biri 

core, kodu core. Jetu kare boku 

oia keje. Boe ena jaka keje jeture, 

iage eedure itura keje jamedu.  
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ARI

“Ari”, oinore Boe egore ji. 

Kurodu du keje, Boe ere tugera-

go ji, ewo kurudu ekuduwo ce. 

Kurodu tabo, biri kaworure, kodu 

core. Enogwagere ji jamedu. Pe-

mega guragare. Ari i rakojere itu-

ra keje, rakojere boe ena jaka keje 

jamedu.

APEO

Ape ô, oinore jaoboe ego-

re ji marigudu. Mare icare oino 

pugeje Boe egore apeo oino ji. Ô 

ure kodi. Boe ere tugeragu apeo 

kuroduji tuwo tugu, beregoduwo, 

enogwagewo ji. Boe enogwagere 

ji bere bokwa tabo. Kurodu tabo, 

ro jeture Boe ekenoto icare eru-

du iware apeo kurodu bogai, etu-

re toro ewo tugerago ji. Barege, 

iage, enogwagere ji jamedu: apu, 

mea, kudobu, jui, jugo, ki.
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MANO

Mano, oinore Boe 
egore ji. Boe eke reno. Boe 
enogwagere ji, kurodu tabo 
rore. Boe ere mano kurudu 
jamedu boe ekuduwo ce. Ku-
rodu tabo, biri ku jago nure, 
emagare, marido eku keje. 
Marido eku raire mano tabo. 
Oino.

PARORI

“Parori”, oinore Boe ego-

re. Boe enogwagere ji kurodu-

mode du keje. Kodu pemegare, 

rore. Boe ere parori kurudu, pe-

megare jamedu. Boe enogwa-

gere parori a jamedu, ere parori 

a goridu. Parori i rakojere itu-

ra keje. Oino. Apu, mea, ki, jui, 

jugo etaidu raka guragare paro-

riji, enogwagere ji. Eke reno.
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NO 

No, oinore Boe egore ji. 

Boe enogwagere Noji. Boe ere 

noidu eku tawuje. Boe ere reko 

tuwai kae, torore kurodu umo-

de, icare ere tugu poboto, ewo 

berego. Boe enogwagere ji ku-

rodu tabo jamedu. No mugure 

noido eku keje. Noido eku raire 

no tabo. Boe enogwagere no aji 

jamedu, ere no a kudu udu eno-

gwagewo ji ia barogo kodu tabo. 

Areme emeru noido itoguru keje 

tuiemaru tabo no bogai. Mari-

gudu Boe, areme, ime erudure 

noido itoji, ere bukigu bu tuwure 

keje, ei pobedu. Re emagu tabo 

Boe ere boe ekana otogara udu 

pobe mare jewu metuia bokwa 

tabo bukigu keje.

Ure turugadu, icare 

Boe ere tugerago nowu buki-

gu re emagududowu, ere oto 

reko tuibagi, icare ere nowu 

oto kogudu nowu bukigu keje 

rugadu. Icare Boe erore oino 

puguje oto metuia tabo. Icare 

kogu ere pu reore. Kogu ake-

du keje Boe ere turo kogadu 

tuwureji. Kogu padu umode 

Boe ewure keje, kogu me-

tuia padu umode boe ewure 

metuiaji. Icare Boe ere tare-

du noido itoji, ere tumugudu 

nowu bukiguji turudu tabo 

toro coboje kuri noido eku 

kae ewo kadu. Oinore Boe 

erore marigudu noido itoji, 

ako ó itoji, apido ito, tuwo tu-

geragu to oji.
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OCE 

“Oce”, oinore Boe egore 

ji. Kurodumode du keje, boere 

tugerago ji, boere tugu, bere-

godu umode. Icare aku umode 

du keje, Boe enogwagere ji. Oce 

jeture boku keje, pagodure, ku-

rure jamedu. Boe egore oceie 

tudureboere, mori tudureboere 

kare. Boe egore oino jamedu, 

meriri uwaiga, ia metuia, rako-

jere boku keje.

KURU CEREU

“Kuru Cereu”, oinore Boe 

egore ji, kuru core kodi. Ia Boe 

eke nure ema jamedu. Areme 

emerure boku keje tuiemaru 

tabo, kuru cereu bogai. Boe eno-

gwagere ji, boere kurudu tugu-

duwo ce, pemegare rugadu.
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RIE TUDU

“Rie Tudu”, oinore Boe 

egore ji. Rie aidu raka guragare ji, 

uke nure ema. Marigudu Boe eno-

gwage kare ji. Icare oino pugeje, 

boere tugerato ji, tugwagewo ji. 

Boe ere tudu megadu arudugo-

du tabo, icare boere boekaguru 

urudu aria meriri keje. Boekagu-

ru urumode du keje, icare boere 

nowu rie tudu ó mega arudugo-

du ewarigo boekaguruto. Boere 

mekidu, mekidu. Kuri je boere 

etawuje, boere etawuje. Boere 

iage ewarigo toro boekaguru kae 

pugeje. Içare ure turugadu boe 

enogwagewo ji.
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BOIO 

Boio, oinore Boe egore 

ji. : Rakojere itura kejewu, jaboe 

egore bukido, oino pugeje Boe 

egore bukidaga (bukido + aga). 

Rakojere boku kejewu iere rito. 

Oino. Kurodu umode du keje Boe 

enogwagere ji, ere tugerago ji 

enogwagewo ji toro itura keje 

rugadu, toro boku keje rugadu. 

Boe ere reko toro tuwai kae ja-

medu, ewo tugu aria meriri keje, 

ewo beredu. Enogwagere ji bere 

bokwa tabo, enogwagere ji bere 

akedu keje jamedu.

JATUGO 

“Jatugo”, oinore Boe ego-

re ji. Jatugo kurodu ure du keje, 

ekure, moture. Jatugo i tudu ó 

kuru rogu pagodure. Boe ere ja-

tugo kurudu, pemega guragare. 

Boe etaidu maere ji. Aroe Etuje 

ere jatugo kuru butudu bai toda. 

Boe enogwage umode ji jii jê du 

keje, boe enó kori umode pago-

du okori koia. Apu aidu raka gu-

ragare ji, uke nure ema jamedu.

Ilustração: Edilaine Neves
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AKOGO

“Akogo”, oinore Boe egore 

ji. Kurodu tabore boe enogwage-

mode ji, emode kurudu ekuduwo 

ce. Aroe Etuje ere kurudu ewo 

butudu bai toda aroe etae. Akogo 

i ricore, kurire, jeture itura toda.

AKOGO BUREU

“Akogo Bureu”, oinore 

Boe egore ji, bu ure kodi. Kuro-

du tabore boe enogwagere ji, 

emode kurudu ekuduwo ce. Aroe 

Etuje ere kurudu ewo butudu bai 

toda aroe etae, oino.

OKO

“Oko”, oinore Boe egore 

ji. Tudureboe kuri kare, ure oino 

bokogoreu ure. Boe ere kurudu 

ekuduwo ce, dure turugadu. Boe 

enogwagere ji jamedu.

i ricore, kurire, jeture itura toda.

Boe egore ji, bu ure kodi. Kuro-

du tabore boe enogwagere ji, 

emode kurudu ekuduwo ce. Aroe 

Etuje ere kurudu ewo butudu bai 

ji. Tudureboe kuri kare, ure oino 

bokogoreu ure. Boe ere kurudu 

ekuduwo ce, dure turugadu. Boe 

enogwagere ji jamedu.





Vista aérea aldeia do Córrego Grande, 1971.
Foto: Sylvia Caiuby Novaes

“KOROGEDU PARU 
BORORO”
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Boe Etuiedaga Emage
(Boe Etuiedagamage)

NABURE

Awu kiogo iere nabure, 

Aroroe etuiedaga. Boe enoroe 

kurireu nure boce, oiagace.

BATAGAJE

Awu kiogo iere bataga-

je, Aroroe etuiedaga. Rakoje 

umode Pogubo tada, kuruga 

keje jamedu. Okwage umode 

tubore ei karo biaga reuge ku-

gure ei jamedu.
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KORAO

Awu kiogo iere korao, 

Aroroe etuiedaga. Okwage 

umode kurodureboe, tudure-

boeji.

KIDO

Awu kiogo rogu iere 

kido, okwagere tudureboeji, 

kurodureboeji jamedu. Iwagu-

dudoge etuiedaga.

ORE

Awu Kiege kugure ekie-

re Ore, Paiwoe etuiedaga.
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PORU

Awu karo iere poru, 

reo rakare buwodoji, okwage 

umode karo biaga reuge ku-

gure ei jamedu. Iwagududoge 

etuiedaga.

BACE MIKUREU

Awu kiogo iere bace mi-

kureu, okwage umode tubore 

kugure ei, karo biaga reuge ku-

gure ei jamedu. Paiwoe etuie-

daga.

AROE ECEBA

Awu kiogo iere aroe 

eceba. Rakoje umode itura 

tada, Pogubo okwaji, Koroge 

Eke Pobo uta keje, itoguru tada. 

Apiborege etuiedaga.
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TAWIE

Awu kiogo rogu iere 

tawie. Okwage umode tubore 

kugure ei. Apiborege etuidaga.

JUKO

Awu barogo iere juko, 

roe boe padure boe ewadaru 

keje, Paiwoe etuiedaga.

BACE AORAGODUREU

Awu kiogo iere bace ao-

ragodureu, rakoje umode kuru-

ga okwai, kugaru okwai, okwa-

ge umode tubore ei, okwage 

umode kare biaga reuge kugu-

re ei. Baadojebage etuiedaga.
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KUDOROWO

Awu karo iere kudorowo, 

rakoje umode kuruga keje. Kie 

etuiedaga.

JATUGUGO

Awu karo iere jatugu-

go. Rakojere “Pogubo” tada 

“Koroge Eke Pobo” tada, kuru-

ga keje jamedu, Baadojebage 

etuiedaga.

PARI

Awu kiogo iere pari, 

rakojere boku keje. Boe epa-

gudure ce, bope aku, uke nure 

ema kodi. Kie etuiedaga.
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BOKODORI COREU

Awu barogo iere boko-

dori coreu, okwage umode 

marugodu peguru doge ei, Kie 

etuiedaga.

KUDORO

Awu kiogo iere kudoro, 

rakoje paga paga kare boe, ba-

rae eda boeji. Kie etuiedaga.

BOKODORI KUJAGUREU

Awu barogo iere boko-

dori kujagureu, okwage mode 

marugodu peguru dogei Boko-

dori Ecerae etuiedaga.
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OKOGE

Awu karo iere okoge, 

okwagere tubore ei, karo biaga 

reuge kugure ei. Rakojere “Po-

gubo” tada “Koroge Eke Pobo” 

keje jamedu, Bokodori Ecerae 

etuiedaga.

POBU

Awu karo iere pobu, 

rakojere “Pogubo” tada, kuruga 

keje. Okwage umode ia kuro-

dureboe buture pobo toduto. 

Bokodori Ecerae etuiedaga.

MANOPA

Awu kiogo iere manopa, 

umode tuworadu towuje mari-

do itoguru tada, umode jamedu 

tuworadu towuje ia í poro tada 

jamedu. Okwagere manoji, ia 

kurodureboeji jamedu. Boko-

dori Ecerae etuiedaga.
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KUJE

 Awuge kiegebarege 

ekiere kuje, eragoje emode 

“Pogubo” okwaji, “Koroge Eke 

Pobo” jipaji, kuruga jipaji, ito-

guru tada jamedu. Ia boe ero 

kurireu nure nowuge ewo tabo. 

Iwagududoge etuiedaga.

ADUGO COREU

Awu barogo iere adugo 

coreu, okwage umode barege 

kuri reuge ei biaga reuge ei ja-

medu. Rakoje paga paga kare 

boe, barae eda jaogwai. Bakoro 

Ecerae etuiedaga.

AIPOBUREU

Awu barogo iere ai-

pobureu, rakoje umode itura 

tada boku keje jamedu, okwa-

ge umode barege biaga reuge 

kugure ei, iage kiegebarege, 

kuwo, ia merure moto jiwu, 

kiegebarege ei jamedu. Iwa-

gududoge etuiedaga.
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Boe Ewadaru Ewurea Atugo

A
B

C
D

E
G

I
J

K
M

N
O

P
R

T
U

W
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ADUGO

APODO

AKA

AREDU

APOGO
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BUKE

BEO

BUIOGO

BAIGABE

BOKODORI
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CUGUI

COREU

CIWABO

CU

CIBAE
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ADUGO

BOKWADO

KUDOBO

APODO

KIDO
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ENARI

OCE

ENOKURI

EKO

EWO
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JERIGIGI

BAROGO

JUGO

GORO-GORO

KUDOGO
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I

ITUBORE

IMUGA

IPO

IWE
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JOKU

JATUGO

JURE

JU

JUKO
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KARO

KIOGO

KUDOBU

KUJE

KADO
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MARAGATAO

MICIGU

MEKUGO

MARIDO

MERU
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NONOGO

NABURE

NOA

NOIDO

NORI
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ORARI

OKOGE

OTO

ORE

OKWARU
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PIODUDU

PARIKIBOTO

POBO

PIROJE

PARO
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REA

RUMAGA

RIE

RU

ROTO
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TAPIRA IMEDU

TARIGARA

TORI

TURUBARE

TUBORE
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UWAI

UIARU

UKWA

UPE

UTO
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OKIWA

TAWIE

KUWO

IWE

OKWARU





BOE ENO BOE AKARU 
(BAKARU), IAGE
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Juko Ro
Juko uture to ika tabo, tuiadu kurugo apo.

Ure tuge kuiada mugudo ika tada.

Kodure jii, boe kare! Nowu kurugo rogu okwagere nowu 
kuiadaji, okwagere ji, okwagere ji..

Akore: “Iadu, ieripo tabo nowu page kuiada kudu roguji, 
amode oiko, amode akoedo pago ikaji, amode pobo ceredo to, 
amode akaredo poboto, okoge emode tureo mugudo ai, amode 
kare akinorudo. Imi rema, imode itaredo poboto, imode ikana bu 
taci okoge koja poroto.”

Ekodure jii… Okwagere ji, okwagere ji, okwagere ji. Makore 
ji tu, ji tu, ji tu. Dukeje icare ure oiko.

Icare kurugo ure kowu boe bokware.

Dekejere icare ure toedo nowu ikaji, ju, ju, ju tuge boi koia.

Icare juko akore pugeje: “Iadu, ieripo tabo. Amode porodo 
ma, pobo umode ceredo to. Amode akaredo poboto. Okoge emo-
de tureo mugudo ai, amode kare akinorudo. Imi rema, imode itare-
do poboto, imode ikana bu taci, okoge koja poroto.”

Kodure, kodure, kodure dukejere icare ure nowu ika poro-
do. Pobo rere to jooo.

Boe kare! Kurugo ure taredo poboto. Okoge ere tureo mu-
gudo ji, ukare cinorudo. Okoge okwagere ji.

Juko rema, ure taredo poboto, okoge ure tureo mugudo 
ji, ure tugana bu taci okoge koja poroto, kodure apo urubaruto. 
Ruture apo.

Du kaere Adugo aregodure. Icare adugo akore: “Iiadu, 
iiadu, icare are udo okoge bito pageje? Juko akore: “Uu! Ire 
okoge bito pageje, mare joru bokware epace. Mare iiadu, ii-
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adu, akado, joru rece, arego joru kae, iiadu arego joru kae, 
pawo page okoge kowu.”

Adugo akore: “Kaibá?”

“Ema rice, ema rice, o uru kujagure oino!”

Icare Adugo rekodure. Mugure jii je, dukejere icare arego-
dure. Akore: “Iiadu, iorudu kare joruji, joru bokwa!”

Joruji karega Juko ako oino. Meri joku jire ako oino. Meri 
joku aiwore mato tuibagi itura paru kajeje. Du jire Juko akoino. 
Mare Adugo, tumadadu okori koiare jo pagare tu, tuiadu Juko ba-
taraodae keje.

Icare Juko akore ji pugeje: “Akado, ema rice! Padu jaere 
toro. Jae kuri toro bogai.” Icare uture pugeje.

Dukejere icare ure tugera kagu to riru roguji “kh, kh, kh, kh, 
kh, kh…” Ure jorugo tu je.

Dukejere icare ure tuge okoge kagirido, ure udo kowu: ki-
rimi, kirimi, dukejere icare kodure. Dukejere icare ure boe bu kuda 
tu. Dukejere icare ure tuge okoge ko. Ure kowuje tu. Ure ra boe 
jeto pemegado tu je.

Rekodure tu toro, ia toro, boro, rutu nure woe, ture kowu-
jewo bukajeje, woe baruto i oto kae.

Jii je, dukejere icare Adugo aregodure. Jorudu kare ji. Kodi 
icare ure ceru kabi “gu, gu, gu…” uke ra kaguru boeji.

Akore: “Uh! Kaibá kodure? Ure udo oiko. Kabobá joru 
bokwaie? mm! mm! Ema pá? Ia barigu kurí iiaji!”

Dukeje icare Juko akore: “Goá, goá, goá!” Ino tumugui 
bokwado í tada, bukajeje.

Adugo akore: “Ka jao! Imode bakuru butudo bogai. Du kodi 
icare ure bakuru butudo bogai.

Icare Juko ukana kugudu godure, dukejere icare akore: 
“Goá, goá! Akore: “Iiadu, iiadu, ikana kugudu godure, iwuduwo 
aiaji.” Oinore akore.
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Akore: “Iiadu, aia bari kurido, icare ikana ure mito tu je, ica-
re iwudu umode, aia bari kurido.”

Icare ore jeture tu kimo.
Icare Juko mako godure tuiadu ae pugeje. Akore: “Iiadu, iia-

du, icá, aia bari pemegado, aia bari kurido itoji.”
Du kodi icare Juko o rore taci, kodo, jore toro Adugo jagi 

“cuku”. Ure togwa bu puwugeje pera gajeje, dukodi icare Adugo 
ure Juko, iwu inodu, remo tugurito. Icare ure Juko bito.

boekimo rema, mm! mm! Juko mearudae tabo ure udo bu-
ture jaji. Dukodi icare Adugo uture. Dukeje icare Juko ure tumaga-
dudo Adugo kuri tada.

Adugo akore: “Oo iiadu, amedu butugudo ikuri tada.”
Dukejere icare mearudaere tubuiogoboe rogu padui tubo-

ru keje duji. Ure tumejodo “guu”, oinore roto “pai” togia kae.
Icare akore: “Woere kuri jetu umode woe, ema reo.” Jodo 

kuri keje “ja” kuri bowuje ta.
Dukodi icare Adugo buture apo tuwi tabo, icare Juko ure 

tudawuje kuri piji.
Icá, ure Adugo bito.
Icare ure kagirido, ure biri kidudo.
Icare ure rawuje, ure biri bo, Ure biri mega kogudo tao kaje-

je, ure ia kogudo cidoro kajeje tugera ra paru kajeje, tubea kajeje, 
tu je.

Ure aro udo, ure aro kuu jago meadodure, ure aro ekureu 
okodo kuu jagoreu kae. Ure kuido aro awado.

Du kaere Paiwe eiere: Aedowu Enawu, Aedowu Enawudo.

Livro: Boe Eno Bakaru.
Autores: Os Boe Bororo.
Componentes do grupo: Daniel Koriga, Sebastião Marques Aquicodureu, Darlene 
Wudore e Cleide Kuogoytoudo.
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As Façanhas Do Macaco
O Macaco foi embora em sua canoa, com o seu companhei-

ro Preá. Ele (o Macaco) colocou a sua própria farinha de milho den-

tro da canoa. Ele foi até… Não há nada! Esse “Preazinho” comeu, 

comeu, comeu.

E o Macaco o aconselhou, dizendo: Meu companheiro vá 

com calma com essa nossa comida farinhazinha de milho. Você vai 

comer ela toda, você vai roer a nossa canoa, você vai fazer a água 

correr para dentro dela, você vai pular na água e os dourados vão 

te abocanhar (os dourados vão fazer correr os seus próprios den-

tes em você) e você não vai te salvar.

Eu sendo ele mesmo, vou pular na água, eu vou colocar o 

meu braço rapidamente na abertura da guelra do dourado.

Eles foram atééé… E o Preá comendo, comendo, comendo 

e o Macaco falando, a ele, a ele, a ele. Depois então ele comeu 

toda a farinha de milho, comeu tudo. E então o Preá não tinha mais 

o que comer. Depois disso então ele roeu a canoa, ju, ju, ju, por 

causa da sua fome. Eis que o Juko diz novamente: “Companheiro, 

vá com cuidado. Se você a furar, a água vai correr dentro. Você vai 

pular na água, os dourados vão te abocanhar (os dourados vão fa-

zer correr os seus próprios dentes em você), você não vai se salvar. 

Eu mesmo, eu vou pular na água, eu vou colocar o meu braço “taci” 

(rapidamente) na abertura da guelra do dourado.”

Eles foram, eles foram, eles foram, depois disso então ele 

furou a canoa, a água correu dentro dela, jooo.

Boe kare! O Preá saltou para a água os dourados o aboca-

nharam, ele não se salvou. Os dourados o devoraram.

O Macaco sendo ele mesmo, ele saltou para a água, os 

dourados o abocanharam, ele colocou o seu braço, rapidamen-
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te, na abertura da guelra do dourado, ele foi com ele para cima 

(na superfície da água), ele subiu (o barranco) com ele. Para este 

(momento) o Adugo chegou. Então o Adugo diz: “Meu compa-

nheiro, meu companheiro, então você matou dourado para a 

nossa comida?”

O Juko diz: “Sim! Eu matei dourado para a nossa comida, 
mas não há fogo para ele.” “Mais (forma de dizer para redarguir, 
retrucar para se fazer uma ação: o Juko com isso não fi car sem 
resposta para Adugo e coloca mais um pedaço na história), meu 
companheiro” meu companheiro, olhe, lá está o fogo. Corra até o 
fogo (com o sentido de ir e trazer o fogo), meu companheiro corra 
até o fogo para assarmos a comida dourado de todos nós (Em boe 
ewadaru há duas formas de dizer nosso, esta utilizada inclui todos, 
a outra não inclui todos. São todos, mas não a totalidade. São to-
dos de um grupo pequeno dentro de um grupo maior).

O Adugo disse: Onde? Lá está ele, lá está ele, a sua quen-

tura (quente) está “vermelho” (recordamos que ku jago não é ver-

melho, por isso está entre aspas) assim. Então o Adugo correu, 

demorou atééé assim, depois então ele chegou (retornando). E 

ele disse: “Meu companheiro eu não vi (o texto em boe ewadaru 

na página 34 da cartilha “Boe eno bakaru” está: ‘jorudukare joruji’, 

forma correta: ‘iorudu kare joruji’” o fogo, não há fogo).

Não era o fogo que Juko estava falando. Era sobre o sol 

que ele estava falando. O sol olhava para cá atrás de si entre na 

base da mata (entre os troncos das árvores, já se pondo). Era isso 

que o Juko estava falando, mas por causa da bobeira de Adugo ele 

fi cou acreditando na mentira de seu companheiro.

Então Juko disse a ele novamente: “Olhe, lá está ele! Está 

lá longe. Vai logo, looonge, atrás dele.” E então ele foi novamente.
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Depois então ele pegou o seu “riru” (conjunto de dois pau-
zinhos de urucu para fazer fogo) “kh kh kh kh kh hk” Ele acendeu o 
fogo assim. Depois então ele abriu a comida dourado, ele o assou: 
ele o virou, o virou, o virou, depois disso ele fi cou assado. Depois 
então ele “ajeitou” folhas verdes embaixo e logo ele comeu a sua 
própria comida dourado. Ele comeu tudo (o tu expressa a ideia de 
que ele comeu tudo, que não não deixou nada de carne). Ele colo-
cou os ossos do dourado organizado assim só (como se estivesse 
ainda inteiro para deixar Adugo zangado). Ele correu assim para lá, 
um outro lá, não, ele subiu aqui, sobre o local onde ele comeu, aqui 
para o céu na ponta de uma árvore. 

Até mesmo… então Adugo chegou. Ele não o viu (o Juko). 
Por isso então ele lambeu “gu, gu, gu...” em sua comida gordura 
dos ossos (do Okoge).

Ele disse: “Uh! Onde ele foi? Ele o comeu (o Okoge). O que 
que é que não tinha fogo? m! m! Onde ele está? Para eu jogá-lo 
dentro da minha barriga!”

Depois então Juko disse: Goá, goá, goá! Assim, sentado no 
meio (no meio dos galhos) do jatobá. E Adugo disse: “Espere! Eu 
enviar o vento atrás dele.” Por isso então ele enviou o vento atrás 
dele. E então o braço do Juko começou a fi car mole (de cansaço) 
e então ele disse: “Goá, goá! Ele disse (Juko): Meu companheiro, 
meu companheiro, meu braço está fi cando mole, para eu cai na sua 
boca.” Assim ele disse.

Novamente disse: “Meu companheiro, abra bem a sua boca, 
eis que agora há apenas um braço meu, eis que vou cair, abra bem 
a sua boca.”

E então fi cou apenas a cauda (segurando). E então Juko fa-
lou novamente ao seu companheiro. Ele disse: “Meu companhei-
ro, meu companheiro, eis, abra bem a sua boca, abra bem grande 
diante de mim.” Logo depois a cauda do Juko fez “taci” (“desa-
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marrando” da árvore do jatobá), ele foi, caiu lá na boca de Adugo 
“cuku” (som da entrada violenta do Juko na boca de Adugo). E ele 
fechou a sua boca atrás da traseira do Juko, por isso então Adugo 
fez o corpo do Juko entrar em sua barriga, eis, ele matou Juko.

A situação ainda é, mm! Mm! Foi sabendo que Juko caiu na 
boca dele (para dizer que havia uma estratégia nesta queda direta 
do Juko na boca de Adugo). Depois disso Adugo foi embora. De-
pois então Juko se balançou dentro da barriga de Adugo. E Adugo 
disse: “Oo meu companheiro fi ca quieto dentro da minha barriga.”

Depois então ele pensou no seu próprio modesto “dente 
de piranha” que estava nas suas costas. Ele virou “guu”, ele virou 
“pai” para a frente do próprio (frente do Adugo). Então disse: “Aqui 
estará a barriga dele, ela aqui (a barriga de Adugo).” Ele empurrou 
na barriga dele “ja” ele abriu a barriga dele “taaa”.

Por isso então o Adugo caiu com ele morrendo, então o 
Juko saiu da sua barriga.

Eis, ele matou Adugo.

E ele o cortou, secou a pele dele. E o desceu (dos paus que 
fi cam fi candos com a pele estendida para secar), cortou a pele dele. 
Ele amarrou um pedaço em sua cabeça, amarrou um seu pescoço, 
no seu pulso, na sua cintura, assim. Ele colocou a peninha que se 
chama “aro”, ele alternou peninhas “aro” igual o ensanguentado 
(nos dicionários atuais traz signifi cado de ku jago em vermelho), 
ele colocou peninhas “aro” amarelas alternadas com o ku jago. Ele 
colocou bastante peninhas “aro” de arara azul.

Por isso os nomes “Aedowu Enawu” e “Aedowu Enawudo” 
pertencem ao clã dos Paiwoe.

Nome do grupo: Benilton Pereira Júnior Kogebou, Sônia Maria  Rondon Parabara, 
Togiwudo, Josiane Koge.
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O Menino Que Não Acredita
Antigamente os Bororos não fi cavam à toa. Os Bororos fa-

ziam longas caçadas e pescarias, para lá e para cá.

Procuravam alimentos, peixes, mamíferos, araras verme-

lhas, araras amarelas, onças pintadas, onças pardas, jaguatiricas. 

Eles gostavam de sua terra.

E os Bororo permaneciam na aldeia.

Os Bororo cantavam antes de uma pescaria e de uma 

caçada.

Também as mulheres caminhavam para caçar alimento 

para as almas.

Então as mulheres frequentemente deixavam seus fi lhi-

nhos menino e meninas, com suas avós.

Elas, os aconselhavam bem e diziam: “Fica comportado com 

a vovó, não mexas com as outras crianças, não chores, para ter sor-

te e poder chegar logo.

Os Bororo acham que o choro da criança traz azar. Assim 

antigamente as mulheres falavam a seus fi lhos.

Não iam embora deles sem mais.

Então os fi lhos dos bororo fi cavam lá na casa vazia com as 

sogras.

Então eles fi cavam com a sogra.

Estavam alegres, brincavam lá junto com a sogra.

Não iam para um lado e para outro.

A sogra dizia: “Ficai calmos aí.”

Dizia: “Quando tiverdes sede, a água está no pote. Então 

um dos meninos não acreditou. Quis ir lá no trilho do rio.
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E foi mesmo, não acreditando, nas palavras da avó.

Foi até o rio, então lá tomou banho.

Lá os Bororo não viram como ele fez.

Por isso ele rodou e sumiu na água.

E os Bororo chegaram da mata com suas coisas, as crianças 

fi caram alegres.

Disseram: “Minha mãe está chegando, He, He, He, movi-

mentando as mãos.”

Então uma das mulheres disse: “Onde está meu fi lhinho?”

Então a vovó disse: “Eu não sei para onde correu. Gritou 

que ia tomar banho, mas eu disse que o pote de água estava aqui, 

mas não acreditou por isso está perdido por aí.”

Então as mulheres foram com a mãe dele ao rio para pro-

curá-lo.

Elas viram suas pequenas pegadas.

As pegadas iam mesmo ao rio.

Olharam para todos os lados, mas sem resultado, não viram 

coisa nenhuma.

Sua mãe chorou muito, seus parentes choraram muito. E os 

caçadores-almas chegaram também da mata, com as armas.

E contaram-lhes o acontecido, que a coisa não era boa, que 

um fi lho dos Bororo tinha desaparecido.

E os homens procuraram de novo por ele.

Correram para lá, para cá.

Alguns desceram pelo rio para procurá-lo... E o viram. Eles 

viram o pequeno.

Estava enganchado assim numa árvore caída na água, ele 

tinha caído nos galhos, fi cou nos galhos.
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Por isso os Bororo o viram. O pequenino tinha morrido, ti-

nha desaparecido havia muito tempo. O pequeno tinha inchado.

E por isso os homens que o viram disseram: “Olá. Há muita 

desordem, há muita, muita falta. Os Bororo aconselham os meni-

nos e as meninas.

Disseram: “Vamos embora com ele.”

Correram com ele, correram com ele chorando também. 

Correram com ele até o centro da aldeia.

E por isso o chefe falou: “Filhos dos Bororo, vos realmente 

não acreditais em vossos pais e em vossas mães.

Falou aos seus companheiros e disse: “Aproximai-vos aqui.”

Ele se levantou para executar o canto grande.

Por isso os Bororo aconselham os meninos e as meninas 

dizendo as coisas forma assim. E assim, assim mesmo.

Nota: esta lenda foi contada por João Batista Jakomea Ekureu em 1980.
Livro: Boe Eno Bakaru.
Autores: Os Boe Bororo.
Componentes do grupo: Benílton Pereira Júnior Kogebou, Josiane Koge, Sônia Maria e 
Rondon Parabara Togiwudo.
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Quando os Moços Subiram ao Céu
Os Bororos falavam coisas, os Bororos diziam coisas com 

muita abundância.

Mas (tudo) está acabando atrás dos Bororos para o chão, 

para a água, para o céu.

E por isso não há bororo que execute de novo. Eu não sei 

muito, mas eu vou “contar” assim.

Milho. Os Bororos tinham milho. Por isso havia milho para 

os Bororos.

O milho era de Burekoibo e de Kuieje Bakidobo.

Assim era.

As mulheres procurar milho. (Mas as mulheres diziam mui-

tas mentiras. E aqui os Bororos se encontram. Bororo e civilizados 

são iguais. Os Bororos chegaram entre os brancos: Por isso as mu-

lheres não perderam o costume de mentir: ele está ainda nelas.)

As mulheres foram ao milharal. Elas foram lá buscar milho.

Então amanheceu.

Elas disseram: - Vamos ao milho, vamos ao milho!

Elas deixaram suas crianças aos cuidados da vovó paterna.

E depois foram ao milho.

Passou o dia até que de tarde chegaram de volta.

Seus fi lhinhos fi caram alegres com elas.

Exclamaram: - Nossas mães estão chegando com o milho! 

Nossas mães estão chegando com milho!

Vamos ao seu encontro!

Hum, hum! Não há comentários!

Elas disseram: - Esperai o milho ainda um pouco, esperai o 

milho ainda um pouco!
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Anoiteceu e amanheceu!

As mulheres disseram: - Vamos ao milho, vamos ao milho!

Foram ao milho de novo.

O dia avançou até a tarde elas regressaram novamente.

Seus fi lhinhos se alegraram com elas pela sua chegada.

Nada. Esperai ainda um pouco, esperai ainda um pouco!

E depois foram de novo. Novamente ao milho.

Foram e deixaram seus fi lhinhos de novo com a avó.

Então as criancinhas disseram.

Como é? E logo nossas mães dizem de esperar o milho ain-

da um pouco e depois elas sempre vão ao milho. Como é?

Então um deles falou: - Eu irei, para ver.

Elas responderam: - Sim, vai tu.

Elas chegaram: - Não havia nada? Esperai ainda um pouco, o 

milho ainda um pouco.

E anoiteceu, e na manhã seguinte foram embora de novo.

Então aquele (menino) disse: - Mãe, eu vou para lá!

A mãe respondeu: - Hum, hum! Não vás, não vás!

Ele disse: - Não! Eu vou!

Chorou, chorou, para ir, para ir atrás da mãe.

A mãe dele brigou com ele. Bateu nele.

As companheiras estavam só olhando.

E então ela fez sangrar a boca dele. A saliva dele sangrou.

Disseram: - Basta, deixa ele ir mesmo. Tu lhe fi zestes san-

grar a boca! Não brigue mais com ele.

E ela não brigou mais com ele.



- 90 -

Foi, foi. Continuou chorando, chorando. E depois elas fala-

ram: - chega! Não chores mais, chega!

Falaram muito com ele, até que ele deixou de chorar.

Andaram bastante ao rumo do milho.

O menino observou bem.

Sim!... Então é assim! Então é para isto que as mulheres fa-

zem assim.

Eis que as mulheres vinham fazer milho assado, bolo de mi-

lho, bebida de milho.

As mulheres se alimentavam mutuamente.

Disseram: - Eis aqui tua comidinha, eis aqui tua comidinha.

Disseram: - Não contes a seus colegas. Não fales a seus co-

legas. Volta conosco.

Falou que sim, que ele viria de novo.

Eis que ele tinha levado sua fl echinha.

Olhou bem. Eis que o milho estava maduro. A semente es-

tava madura.

Depois então ele tirou fora a pontinha da fl echa.

Observou para um lado e para outro.

Então ele pôs dentro (grãozinho de milho) rapidamente.

Não deixou (as mulheres) vê-lo pondo (o milho) dentro 

da flechinha.

Ele encheu bem (a fl echa).

Depois enfi ou a ponta da sua fl echinha.

Fez a mesma coisa em outra (fl echinha).

E depois quando foi de tarde, as mulheres foram.

Foram embora dele, e ele fi cou lá.
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Foram andando até perto da aldeia. E então aquele menino 

começou a chorar de dor no pé.

A mãe dele disse: - Por que fazes assim?

Ele respondeu: - O formigão comeu meu pé.

E foi sempre chorando, chorando, chorando.

Seus companheiros saíram ao encontro de suas mães:

Hum! Esperem ainda um pouco, ainda um pouco.

Ele fi cou aí sempre chorando.

E lá... pela meia noite adormeceu e dormiu por muito tem-

po. Mas não estava bom, estava adoentado.

Chegou a noite. E ele continuou a chorar por muito tempo 

da dor no pé.

E amanheceu. E as mulheres falaram de novo.

Vamos ao milho, vamos ao milho!

E falaram: - Homem, vamos embora, quando partiam.

Ele respondeu: Ó. Eu estou doente, estou ruim. Estou 

muito mal.

E então sua mãe falou: - Homem, vamos!

Ele respondeu: - Não! Eu não vou. Meu pé está ruim.

E a mãe brigou com ele de novo, bateu muito nele.

Ele começou a chorar.

E depois ela lhe fez sangrar a boca de novo.

Mas não era sangue da boca: em verdade ele tinha jogado 

rapidamente na boca uma piçarra vermelha.

E quando a mãe estava brigando com ele, ele foi mastigan-

do (a piçarra), e depois fez correr o líquido pela barriga abaixo. O 

qual parecia como sangue da boca.
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Por isso as mulheres falaram assim.

Chega. Deixa-o! Tu lhe fi zeste sangrar a boca!

E elas o deixaram. E foram-se embora.

E por isso foi rapidamente a seus colegas.

Falou-lhes: Vindes aqui!

Aí eles o rodearam bem assim.

Então disse-lhes: - Assim em verdade foram as coisas. Nos-

sas mães sempre iam ao milho.

O milho estava pronto. E por isso elas iam ao milho assim.

Apesar disso elas nunca traziam para nós.

Esperai, olhai!

Então ele derramou o milho de sua fl echinha.

E disse: Eis! Olhai! O milho já estava pronto.

Então eles disseram: - O que vamos fazer com ele?

Então lhe entregaram. E ela fez mingau para eles.

Ele tirou do fogo e deu para eles.

Repartiu em pedacinhos para eles.

Eles foram comendo, comendo. Até acabar tudo.

E depois eles procuraram algum pássaro forte para (fazer 
um trabalho) para eles.

Chamaram para cá e para lá. Nada. Procuravam assim. Nada. 
Não encontraram nada.

E depois então eles mandaram recado para o pequeno 
beija-flor.

E ele chegou.

Disseram: - Vai ao céu com a ponta desta corda. E por isso 
que nós chamamos tu. Para ver se tu dás conta.

Sim! Eu vou experimentar com ele até lá.
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E ele foi com ele. Passou muito tempo, e eles fi caram olhan-
do sempre.

Até que sumiu lá no céu.

Por muito tempo eles fi caram observando por ele.

E depois ele veio de volta.

Desceu em viravolta bateu logo no chão, pá!

Fez assim: po, po, po, po (estava sem sentidos).

Eles o abanaram por bastante tempo. E depois então res-
pirou bem.

Ele sentou-se e disse: - Eis! Eu o amarrei mal e mal lá. Eu o 
amarrei bem no galho de sucupira.

E então aquele que tinha ido com as mulheres (apanhar 
milho), disse: - Vamos embora! Vamos fugir das nossas mães!

E eles subiram pelo cordel. Ele foi por último.

Quando acabaram ele pulou ao rumo da vovó.

Ele cortou a língua da vovó.

Ele cortou a língua do seu papagaio.

O qual é o jacaré.

E por isso que o jacaré não tem língua.

E depois subiu atrás deles lá longe.

E depois olhou: as mulheres chegavam.

Chegaram ali preocupadas por eles.

Elas foram lá para procurá-los. Não! Não havia nada!

Correram na vovó aonde foram os nossos fi lhos.

Ela não respondeu.

Perguntaram: - Para onde foram nossos filhos. Acaso 
para o rio?

Ela não falava, sempre indicava com o rosto, assim, assim, 
assim (olhando para o céu).
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Mas elas não compreendiam porque fazia assim.

O que ela queria falar era que seus fi lhos estavam no céu.

Falaram muito com ela, a maltrataram, zangaram muito 
com ela.

E depois então algumas olharam lá.

Disseram: Então, olha-os lá, eles estão indo lá para o céu!

E depois viram. Elas os mostraram umas para as outras.

E depois abanaram os peitos para eles.

Diziam: Vinde, vinde, vinde!

Ah! Eles foram embora mesmo!
Disseram: - Subamos atrás deles.
Então elas subiram atrás deles.
O que ia atrás observou lá para baixo.
As mulheres estavam indo.
Então ele cortou a corda com as mulheres, atrás de si.
As mulheres desceram de volta para o chão.
Aquela que fi cou sentada ao cair é a anta, é a queixada, é o 

caititu, é a capivara, é a paca, é a cutia, por isso que não tem cauda.

Aquelas mulheres que caíram sobre as árvores são o maca-
co, o ouriço, o quati, o bugio.

Por isso têm cauda.

O cordel (o cipó) pelo qual subiram os meninos chama-se 
cipó escada.

Aquelas cujo cinto se desprendeu na frente ao caírem, são 
os bichos com cauda.

Aquelas cujo cinto não se desprendeu são os que não 
têm cauda.

Por isso os rostos dos filhos dos bororos brilham assim 
para a terra.

Os quais são mesmo as estrelas.

Componentes do grupo: AldemirArigao, BrunoTavie, Jusci-
mar Pana e RafaelJowaremijera.
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O Menino e o Vagalume21

Num certo dia, a mãe do menino o aconselhou: “Não corre 

atrás do vagalume muito longe.”

Numa certa noite o menino correu atrás do vagalume com 

o seu abanico (parikiboto), entrou numa escuridão e o menino su-

miu naquela noite, passaram duas noites e dois dias. A mãe já es-

tava muito preocupada. Ela fez o cigarro e entregou para o pajé. 

Ela contou para o pajé que ela tinha aconselhado o fi lho, mas não 

acreditou.

Naquela noite o pajé sentou na sua esteira no centro da 

aldeia. O pajé incorporou o seu espírito e os espíritos disseram: 

“Aquele menino está dentro de uma caverna, o bope levou para 

dentro de uma caverna”.

No outro dia o pajé pegou o seu cocar, colocou na sua cabe-

ça e foi buscar o menino. Chegou na caverna. O bope estava lá. O 

pajé perguntou: “O menino está aqui com você?”

Ele respondeu: “Sim, ele está comigo.”

O pajé respondeu: “Eu vim busca-lo. A mãe e o pai dele es-

tão muito preocupados.”

O bope disse para o pajé: “Eu só peguei o menino para ele 

acreditar no aconselhamento dos pais.”

O bope entregou o menino para o pajé. E o pajé foi embora 

com o menino. Chegou na aldeia e fez o menino fi car no centro da 

aldeia. O pajé foi até a casa da família e levou até no centro e disse 

assim: “Aqui está o seu fi lho.”

2 - http://boe2014.blogspot.com/2014/03/magisterio-intercultural-boe_6.html
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O pajé falou para o menino: “Você tem que acreditar no 

aconselhamento dos seus pais.”

Por isso os meninos têm medo do vagalume até hoje.

Autor: Denil Ikuie.
Componentes do Grupo: AurileneMerimakudagoAmema, Evaristo Kiga, Fabio Bokodori, 
JuscimarBokodori.



“IPIE BAGA 
 BORORO”
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Boe Readodae
Adugo Rugodui Aredu Maria José Dos Anjos 

Uwo Pegaji
Mito narrado pela Anciã Maria José dos Anjos 

Ia imedu rugodure adugoji

Nowu iuga akore tumeru iore tagu arigao roguie mitotu je 
pudabo.

Aí tumeruie rugadu tuwaiga rogu tabo. Nono ca adugo je 
paduie cai pudae.

Taiwoie ji, uie to birikido pudui.

Tagoie hã. Boekorire ai, boe korire i jamedu.

Nono tuie tudugo onado ji.

Nono nowu adugoie taredo pudabo rugadu.

Uie taredo mato pudae rugadu tu woe tao biri keje.
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Nono tuie taredo tugujebiji uie tuginegido jooo nowu tao 
biri tabo mato tuie ka.

Tuie tugerado mo keje, tagoie, kajao. Are aro mado i, ma 
imi jamedu.

Adurure, idurure jamedu. Nono ca tuie... uie toradaino tu-
biji jamedu.

Koduie mato pudabo, tuie tugera reko cai nowu taobiriji 
assim.

Aí ca tagoie ca mato. Nono koduie pudae pugeje tuie nowu 
tuwaiga jodo moto.

Hã nonoie ca akogoduie. Tagoie hááá. Bope nure aki, mare-
be nure aki.

Aduwagodumode kajao.

Akaidure awo iwido, mare imode awido jamedu.

Nono uie tudaru tubiji.

Nono tuie tudugo anado ji, aí tugidogoduie ji rugadu. Ore-
baruto ca tugidogoduie pugeje, tuie bito rugadu.
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Are aro mado i. bope nure aki. Marebe nure aki.

Taiwoie ji tuuu.

Ah nowu taora kuie rugadu. Nono tuduie piji. Taregoduie bato.

Aí ca boedoge eie tudo pui, nuba boere, nuba boere.

Adugo re roino i. Tarego bagai.

Aí ca nowu ipare eregoduie nowu adugo bagai.

Egoie: - padure toro na?

Tagoie padu toro.

Ca nowu areme eie tudo pui awu jorubo boe tabo. Awu ime.

Eie taora kabi, eie nowu jorubo kuru boe bu.

Que aino karega brae erore jorubo kuru tabo boei.

Jorubo kuru era do mato mesmo. Aí eie taora kabi.

Eie nowu kuru bu taora keje. Eie taora pemegado, eie aroia 

opodo tabo.

Aí eregoduie nowu adugo bagai.

Ca etaregoduie rugadu. Aí etaregoduie ca ere, nowu bicho 

reko toro, acho que é baiado.

Não sei onde que é toro ia bai toro. Aí ca ikare lembra 

nuba erore ji.

Aí ca akore ainoure du kodi itao birire aino.

Então meartorure que esse daí não é assim.

Ia história karega foi acontecido né com o velho que ire 

lembra assim, mal e mal ji.

Mas ele era um velho forte né. Ele foi meu padrasto, ele 

me criou.

Que ino papai re ma ino papai só me fez. Quem me criou foi 

ino padrasto, mas depois ino padrasto bire e assim que diz que foi, 

e só isso mesmo que eu sei mais ou menos.
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Onça com o Teiu
Mito narrado pelo ancião Arídio ApuMito narrado pelo ancião Arídio Apu

Bom, eu vou contar uma história aqui pra vocês mostrarem 

esse vídeo pra criançada, da onça com o sapo.

Primeiro, ele queria comer o teiú né. Aí ele falou, eu quero 

comer teiú, a onça falou. Aí ele correu atrás do teiú, o teiú entrou 

no buraco. Ele falou:

- Ah, você entrou aí?!”

Ele pegou, foi lá, voltou, pegou o enxadão dele, cavucou, 

cavucou, cavucou! Até que enfi m, alcançou ele, segurou no rabo 

dele. Aí ele falou:

- “Ah, esse aí não é meu rabo esse aí é raiz.

Aí ele pegou e soltou o rabo dele.

Aí o sapo apareceu e falou:

- Nossa você tá enxergando bem?

Ele falou:

- Tô.
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- Não, você não tá enxergando bem. Abre bem o olho.

Ele já queria comer o sapo né.

- Abre bem o olho.

Aí o sapo encheu a mão de terra, aí quando a onça abriu o 

olho, jogou a terra no olho da onça, aí a onça fi cou lá e o sapo saiu 

pra fora.

Aí a onça falou:

- Hã vou matar você sapo.

Acendeu um fogo. Ele falou:

- Ah... eu não morro no fogo, eu morro na lagoa, lá que eu 

vou morrer. Se eu morrer lá, eu não sei nadar, eu vou morrer afo-

gado. No fogo você não vai me matar.

É? Aí ele pegou o sapo pela perna, puf... jogou na água. Aí o 

sapo nadou e falou:

- Oh, bobão eu sou da água! Eu sei nadar!

Aí ele falou

- Então vou matar você. Vou secar essa lagoa!
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Aí a onça vai lá com a ignorância dela né, ele pegou, bebeu 

a água e a barriga dela estourou, pronto.

Aí ele falou:

- Moço, como vou fazer pra comer esse lagarto?

Mas ele já tinha feito um... já queria pegar o macaco tam-

bém nesse embalo. O macaco judiava muito dele. Aí a onça arru-

mou uma namorada. Ele falou vou casar.

- Oh, seu macaco, eu vim convidar você. Vai ter um casa-

mento, eu vou casar e eu queria que o senhor fosse.

Porque se ele fosse lá, iria matar o macaco na festa, no ca-

samento dele, a intenção dele era esse. Aí ele falou:

- Ah, tá bom!

Aí o lagarto falou pra ele:

- Você vai?

Ele falou:

- Eu vou.
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- Você não vai porque ele quer matar você.

- Não, eu vou. Eu vou e vou montado nele.

- Mas como?

- Você vai ver!

Aí todo mundo. Aí todo mundo preparando a festa, o cardá-

pio, a comida, o bolo, os convidados. Estava o jabuti, estava toda a 

bicharada lá no casamento da onça. Aí ele pegou, foi lá convidar o 

macaco. Ele falou:

- Oh, compadre macaco eu vim convidar o senhor.

O macaco falou:

- Eu não vou, não vai dar pra ir, minha cabeça tá doendo 

demais. Vou morrer!

Ele falou:

- Mas como? Leva eu lá!

- Não dá pra levar o senhor. Como vou levar o senhor? Só se 

o senhor me levar nas costas, montado no senhor.

Aí ele falou:

- Sabe de uma coisa, monta aqui.

Aí ele andou um pouquinho. A onça meio que parou, ele 

caiu.

- Meu deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou 

morrer! Ai, compadre, me acode, me acode!

Ele falou:

- O que foi?

- O senhor parou de uma vez, eu caí e bati a cabeça no chão. 

Agora que tá doendo mesmo, agora que tá doendo, e fi cou...!

Ele falou:

- O que que falta?
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Ele falou:

- Falta um arreio.

Ele falou:

- Tá!

Ele foi lá buscou o arreio, chegou lá, colocou o arreio nas 

costas, montou aí ele andou com ele um pouquinho. A malandra-

gem do macaco, o macaco virou o arreio, virou e caiu.

- Meu Deus do céu! Quer me matar antes da hora da festa!

E que não sei o que?! O que foi? Ele falou...

- Falta barrigueira para amarrar com a barriga da onça.

Aí ele foi lá e pegou a barrigueira. Aí ele andou mais um 

pouquinho, a onça parou de uma vez, ele passou reto. Ele falou:

- O que que falta agora?!

Ele falou:

- Falta estrivo e freio. Eu que tenho que controlar o senhor 
para o senhor parar. Eu passei reto.

Ele foi lá pegou o estrivo. Pegou o freio e colocou na boca 
da onça. Aí tá... aí ele vai. Quase chegando perto, ele caiu de novo. 
Aí ele falou assim:

- O que que foi compadre?

Ele falou:

- Falta espora.

- Mas porquê espora?

Ele falou:

- Não... se o senhor sair pra frente, eu coloco a espora lá, aí 

eu não vou cair né. Se o senhor for pra trás, eu coloco a espora aqui 

pra mim não cair pra frente.

Ele falou:

- Tá bom.
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Foi lá, buscou a espora, aí colocou, tudinho... aí ele falou:

- Moço, compadre, o senhor está andando muito devagar.

Ele falou:

- Falta o que?

- Falta o chicote.

A onça foi lá e pegou chicote, trouxe pra ele. Aí ele foi, foi, 

foi, chegou lá na... perto do... todo mundo já estava reunido, quase 

casando, estava faltando só a onça. Aí quando chegou perto da 

namorada dele, ele falou:

- Agora eu te pego!

Aí ele falou:

- É, eu não tô com dor de cabeça, eu não tô com nada. Eu 

falei que ia montar em você, na frente da sua namorada, da sua 

noiva.

Aí ele esporeou ele, bateu nele, montou nele. Bateu nele 

até a onça fi car desmaiada no chão. Aí ele voltou e falou para o 

compadre Lagarto:

- Compadre eu não falei que ia montar nele?

Ele falou:

- Moço... ele estragou meu casamento.

A onça toda arranhada, toda rasgada de espora, de chicote. 

Aí ele falou:

- Eu vou matar esses dois.

Porque o lagarto andava junto com o macaco. Ele falou:

- Eu vou fi ngir.

Aí ele sarou né. Ele deitou no meio da estrada, ele sabia que 

dois iam passar ali. Ele falou eu vou fi ngir que tô morto. Vai ser na 

hora que vou pegar eles dois. Aí hora que ele pegou e falou assim:
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- Nossa compadre lagarto! A onça morreu! E agora? Não, 

nós não pode deixar ele aqui não. Nós vai levar ele. Como que nós 

vamos levar ele? Nós vamos amarrar mão dele, o pé dele, nós vai 

colocar um vara pau e colocar.

Aí ele falou, o lagarto falou:

- Eu vou atrás.

Ele falou:

- Não, você vai na frente.

Ficou naquela briga, um vai na frente, um vai atrás. Mas o 

macaco queria ir atrás pra fazer... pra ver se era verdade que esta-

va morto, tirar dúvida.

Aí tá... ele tá andando. Andaram, andaram com ele, para-

ram um pouquinho.

- Vamos descansar?

 Vamos.

 Aí chegou lá na hora lá, descansaram um pouquinho, ele 

olhou pra onça. De vez em quando ele via a barriga da onça mexer, 

mas o olho fechado. Ele falou:

- Meu deus do céu, essa onça tá mexendo com a barriga, 

mas espera aí.

- Vamos embora compadre?

- Vamos! Vamos levar ele?

- Vamos fazer o enterro dele digno, vai ter que fazer o ve-

lório dele.

Aí chegou, andou mais um pouquinho, o macaco falou:

- Bom, agora vou descobrir se você tá vivo ou se você tá 

morto.
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Pegou e enfi ou o dedo no c.. dele, aí ele meio que apertou. 

Ele falou esse negócio não tá certo. Ficou quieto e andou mais um 

pouquinho. Ele enfi ou o dedo tudo aí segurou mesmo.

Ele falou:

- Compadre lagarto, a onça tá viva!

Aí eles jogaram a onça no chão e saíram correndo. O ma-

caco subiu e o teiú foi embora, entrou no buraco. Chegou lá, ele 

catou ele pelo rabo de novo. Ele falou:

- Não, esse não é meu rabo. Isso ai é uma raiz.

Por isso que tem aquele, nós falamos areakado né, awu 

pabe weiwuge egore amema. Por isso que tem aquela marca pre-

to e branco onde a onça pegou. Aí ele falou ah... aí a hora que ele 

falou esse aí não é meu rabo. Aí ele soltou do rabo dele... A história 

fi nal é esse aí. Espero que as crianças gostem!



“TADARI UMANA 
BORORO”

Fotografi a: Mestre Mário
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Boe Etore Kugure Erudu Iware Jiboe Kiege Barege 

Ei Tadari Umana Bororo Keje

BUKEBUKE

Buke, oinore Boe egore ji. Ia barogo kurireu nure ema, okwagere 
raruji, kogure ei, kumodoge ei.

Autor: Victor Luan Kuruguga Ikar

JUGO

Jugo, ia barogo nure ema, rakojere Boe eno moto ó itura keje. 
Okwagere kurodureboeji, raruji.

Autor: Anderson Júnior Kiga
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KUIDO

Kuido ia kiogo nure ema, moture. Okwagere kurodureboeji, 
iroreu aji, iage boe-adoge ei.

Autor: Kaike Koriag

METUGO

Metugo, ia kiogo motureu nure ema. Ia kiogo boe erudure 
jiwu jice, woje, boe eiamedu boe keje. Okwagere boreuge ei, 

kurodureboeji roguji, boe-adoge ei, barae eke koboji.

Autora: Maria Cláudia dos Santos Tugacereudo
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NABURE

Nabure, ia kiogo motureu nure ema. Boe ere pariko towuje oiaga 
tabo, Boe ere boe-enoroe towuje jamedu nabure bu tabo.

Autora: Kiara Samira Ikuie Ekureudo

PARI

Pari, ia kiogo kurireu nure ema. Pari okwagere kurodureboeji, 
okwagere awagudogei. Merure torei makareuge ebo boe-ena-

jaka keje, boku keje.

Autora:Ingrid Gabriele
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MACE KOGUIO

Bace Koguio ia kiogo kurireu motureu nure ema. Mugure “Boe 
Pobo Tadawuge” eda keje. Okwagere kurodureboeji, kuruguga 

kare ei.

Autor: Elias Eigoware

KIE

Ki, ia barogo kurireu nure ema. Ki okwagere ukwaji, raruji, 
kurodureboeji, kuiadaji. Boe ekare ki bito, pegare kodi.

Autor: Aleilson Toro
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ADUGODOGE

Adugo jeture itura keje, pobo jipaji. Adugo okwagere barege ei: 
okiwa, pobogo, tapira oro, oino. Okwage umode boe etore ei 

jamedu.

Autor: Eudimar Mateus Merikajejeu

KIDO

Kido, ia kiogo biagareu nure ema, motu kuricigore. Ako ure “Boe 
Ewa” jekaredu. Okwagere kurodureboeji, boreuge ei, adoge ei, 

iroreuji jamedu. Kide emerumode tumaga tabo.

Autora: Elisainy Ewidojebado Kudoropa
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KUDOBU

Kudobu, oinore Boe egore ji. Okwagere ukwa biaga reuge ei, aidu 
rakaguragare kiege ewaji. Mugure itura keje. Kudoboe emerure 

tumaga tabo, tore kugure ei.

Autor: Isaac Borobó Batagajecare





“POBORE BORORO” 

Fotografi a: Mestre Mário
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Oku
I oku kurodure boe emode ema awu boe aredu umode ema. I oku 

kurodu umodu ka imedu umode ema.

Itura
I Itura koiare umode i durudo.

Duro umode aruji.

Duro umode okuji

Duru umode bakuruji.

Autora: Leiliane

I Jiboe
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Autora: Leiliane

Aru
Aru pijire umode ake tawuje, jamedu okwage umode.

Autora: Leiliane

Ukwa
I ukwa pobe metuia bokware: Umode i rakojedo tuku je.

Umode i tugeragu poboji tugeje.

Umode i aru kududo poboce.

Autora: Leiliane



- 120 -

Koco Boku Kejewu
Pobore Bororo pu redu ia boku mugure toro, kurire. 

Toro koco boku tadawu emaga guragare. Kurodu umode du 

keje padumode bokuto koco kae, pawu pagerago kocoji pawo 

koco kurudu.

Pagi, erudu iwadowuge Boe pagiarigodure barae merureu-

ge, barae ipoguru epage ere joru tugu pago moto itura keje, ia, 

iage, emerumode wuge itura keje.
Autora: Suellen Troa

Koco Boku Kejewu
Itaidure iwo ikerago kocoji iwo koco kurudu ikuduwo ce 

boe enogwage meri rakoje umode barae etaia keje. Itumode Tada-

ri Umana kae iorudure koco boku kejewugei, emagare. Paiamedu 

pagaidure kocoji: ime, areme, boe etore, barege, kiege ei jamedu.
Autor: Cristian Barreto Kiga

Tudureboe
Pagi, Pobore Bororo kejewuge pagaidure kurudureboe itu-

ra kejewuge ei, kodire pagaidu kare ure joru tugudodu wuge ei.
Autor: Jhonny Patrick Borobó

Koco Boku Kejewu
Toro pawai keje, etaidureuge koco boku kejewu ere: iwie 

emage, imana emage, imi. Du kodire iogwa uture cedabo toro 

boku kae cewo cegerago koco kurodureuji. Toro iogwa meru umo-

de cenago wuge arigae. Kodire pemega guragare boe kawo joru 

tugu iturato.
Autor: Wallanse Cristian Borobó Juare Eimejera
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Boe Eno Moto Tadari Umana

Bapera Todu
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TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA
MERURI BORORO

CAJUZINHO DO CERRADO (KOCO BOKU KEJEWU): Nativo do 

cerrado, alguns com cores amarelos e outros vermelhos, são pe-

quenos e gostosos. Alguns com sabores doces e outros muitos 

azedos. Os Bororo comem os frutos e fazem suco.

JATOBÁ DA MATA (BOKWADO): Fruta que possui a polpa seca e 

amarelada, com um aroma muito forte. Muito apreciada pelo povo 

Boe no momento da coleta e quando fazem o suco.

OBS.: Quando o povo Boe vai coletar fazem com cuidado, pois 

pode encontrar a cobra cigarra em seu arbusto.

CURRIOLA (TARU): Com a cor da casca esverdeada mesmo quan-

do está maduro, polpa fi na e adocicada, sendo consumida sem ou-

tro tipo de preparo.

PEQUI (EKO): Muito apreciada pelas variadas formas de consumo, 

porém, com muito cuidado devido aos espinhos minúsculos encon-

trados logo abaixo da polpa.

OBS: Antigamente antes de ser consumida era benzida pelo xamã.

MANGABA (BATO): Fruta de cor verde, suculenta, com formato 

arredondado, que quando maduro fi ca com cor amarelado, possui 

muitas sementes e é consumida in natura.

OBS.: Seu líquido viscoso é um ingrediente para fazer pastas de 

urucum e usado também como remédio.

MACAÚBA / COCO DA MACAÚBA (AKO): Muito utilizado como 

alimento nutritivo, dentro da culinária do povo Boe. Tem a cas-

ca dura, com a polpa saborosa quando está madura, e ainda tem 

como utilidade a castanha e o óleo para o cabelo e a pele.

ARATICUM AMARELO / ATINHA DO CAMPO (IWARARAGA 
EKUREU): araticum amarelo e/ou atinha do campo: é uma fruta 
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que dá no cerrado. Os Bororos a comem sem cozinhar, sua casca é 

amarela. Ela é gostosa, doce e macia.

ARATICUM (MAREGE ETAOREU): araticum: é assim que os Boe 

chamam ela. Os Boe gostam muito desta fruta. Ela enche a bar-

riga, porque é grande. Quando madura os Boe a comem e fazem 

também suco para tomar.

ARATICUM DE CASCA LISA (JE PORO): araticum (de casca lisa): 

Je Poro, é assim que os Boe a chamam. Ela fi ca no cerrado. Quando 

amadurece os Boe a comem. Os Boes fazem também suco para 

tomar, é bom, é cheiroso. Areme andam no cerrado procurando e 

atrás do je poro.

ARATICUM RASTEIRO (UIARU): araticum (rasteiro): “Uiaru”, é as-

sim que os Boe chamam a ela. Ela fi ca no cerrado. Quando amadu-

rece os Boe a comem. Os Boe fazem também suco para tomá-lo. 

Os Boe amarram a sua embira no tornozelo para o peixe arraia não 

ferroar o pé.

GUAVIRA / GUABIROBA (JOKUKUIETAI): De tamanho pequeno e 

arredondado, suculento e doce, com pequenas sementes. Existem 

duas espécies, uma de cor verde e outra amarela. A cor amarela é 

lisa e aveludada e a de cor verde é somente lisa.

MURICI (KIE EWIAREU): Fruta pequena e arredondada, quando 

está maduro apresenta cor amarelo e verde, e geralmente com 

gosto doce. Existem duas qualidades com os sabores azedo.

MIRINDIBA (CIO CIO ITURA KEJEWU - MIRINDIBA DA MATA):  

Fruta pequena oval, de sabor amargo adocicado. De cor amarela-

da e verde quando está madura. Serve de alimento para os Boe e 

também para os animais.

JENIPAPO (BIE): Fruta oval, de cor cinza, aroma agradável, polpa 

e sementes abundante muito utilizada para fazer sucos.
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COROADINHA / COROA DE FRADE (BIARUPO PORO): Fruta pe-

quena arredondada de cor alaranjada, com um a três caroços. Se 

aproveita pouco desta fruta, pois não possui muita polpa.

QUINA: Existem dois tipos, uma que é arbustiva, com gosto amar-

go e outra, que é árvore, com frutos de sabor doce. Ambos pos-

suem cor alaranjado e pequeno.

CAGAITA (BOE ENUIAO PEGA EPA): Fruta de cor amarelada 

quando maduro, aveludada, de gosto azedo. Pouco apreciada.

MAMA DE CADELA / ALGODÃOZINHO (KIMAO): Fruta pequena 

arredondada, amarelada quando madura, superfície externa enru-

gada. Comestível, e sabor adocicado.

SAPUCAIA (KIE ENOJA): Tipo de fruta que possui castanha co-

mestível. Tem o formato de focinho de anta.

MARMELO DO CERRADO (BOKO): Fruta redonda de cor verde, 

com muitas sementes, quando está maduro fi ca com a casca de 

cor escura.

MARMELO DA MATA / MARMELADA RUGOSA (ARI): Fruta pe-

quena, esverdeada, pastosa e doce, conhecida como marmeladi-

nha de espinho.

COCO DO ACURI (APEO): Fruta que dá em cachos, altamente nu-

tritivo e apreciada na culinária do povo Boe, onde se come tanto 

a polpa como a castanha e aproveitam o óleo para nutrir o cabelo 

e a pele.

BARU (PARORI): Fruta achatada de casca com cor bege, polpa es-

verdeada, seca e comestível. Também se aproveita a castanha.

COCO DO BURITI / BURITI (MANO): Fruta que dá em cachos, for-

mato arredondado, polpa macia e alaranjada quando madura. Se 

aproveita também em forma de suco e in natura.

COCO DO BABAÇU (NO): Fruta que em cachos, formato alon-

gado. Sua castanha (Boe chama de Noa) é comestível. Serve de 

objeto para pinturas corporais.
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JABUTICABA (KURU CEREU): Fruta pequena com formato arre-

dondada, dá em grandes árvores grudadas em seu tronco, possui 

duas espécies, uma na cor roxa e outra amarelada, com sabor ado-

cicado.

GRAVATÁ (OCE): Fruta que dá em cachos rasteiros, só é comestí-

vel quando maduro e após ser cozido. Se ingerido in natura pode 

dar coceiras na garganta.

FRUTA DO LOBO (RIE TUDU): Fruta com formato arredondado, 

cor esverdeada não comestível pelo Povo Boe, mais utilizada como 

remédio tradicional.

COCO DO TUCUM / TUCUM (BOIO): É uma espécie de palmeira, 

coco de cor alaranjada quando maduro, sua polpa e castanha são 

comestíveis, material utilizado para fazer artesanato pelo Povo 

Bororo (formato de anel). Sua polpa foi utilizada em sorvetes com 

o objetivo de estimular o aumento da população Boe (durantes os 

primeiros contatos dos Bororo de Meruri com a Missão Salesiana).

“KOROGEDU PARU BORORO”
BIGUÁ: Esta ave é conhecida como biguá, pertence ao Clã Aroroe. 

Ele é encontrado nos rios e também na lagoa, alimenta – se de 

lambari e outros peixinhos.

ARARA – VERMELHA: Esta ave é a arara vermelha que pertence 

ao Clã Aroroe. Sua pena é muito importante e valorosa na cultura 

dos Povo Boe.

PAPAGAIO: O papagaio e um passáro ao Clã Aroroe. Ele alimenta 

– se de frutas silvestres.
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PERIQUITO: O passarinho periquito, alimenta-se de frutas ver-

des e também das frutas maduras pertence ao clã Iwagududo-

ge.

PERIQUITOS – ESTRELAS: Os passarinhos periquitos – estrelas 

pertencem ao clã Paiwoe.

JAÚ: O peixe jaú tem muita resistência no anzol, alimenta – se dos 

peixes pequenos e grandes. Pertence ao Clã Iwagudu.

BAGUARÍ E OU MAGUARÍ: O pássaro baguarí alimenta – se de 

lambari e peixinhos. Pertence ao Clã Paiwoe.

HARPIA: O pássaro harpia pode ser encontrado nas matas, na bei-

ra do rio, nas cabeceiras dos córregos e nas fl orestas. Pertence ao 

clã Apiborege.

GAIVOTA: O passarinho gaivota alimenta – se de lambari e perten-

ce ao Clã Apiborege.

MACACO: O macaco, tem sua história comentada na fala do Povo 

Boe – Bororo. Pertence Clã Paiwoe.

GARÇA DE CABEÇA SECA: A ave garça cabeça seca pode ser en-

contrada nas beiras das lagoas, nas beiras da praia e alimenta–se 

de lambari e peixes pequenos. Pertence ao Clã Baadojebage.

TUCUNARÉ: O tucunaré e um tipo de peixe pode ser somente en-

contrado na lagoa. E pertence ao Clã Kie.

PIABAÇU: O peixe piabaçu pode ser encontrado no rio, na lagoa 

e também no “Córrego Grande”. Pertence ao Clã dos Baadoje-

bage.

EMA: A EMA e ave, mora no cerrado. O povo boe – bororo demons-

tra seu respeito e medo por esta ave, por que ela é uma ave que 

pertence ao espirito mal. Pertence ao Clã Ki.

 TATU CANASTRA - PRETO: O tatu canastra – preto alimenta – se 

de cupim, de frutas pertence ao Clã Kie.
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ARARA AZUL: A ave arara azul não é encontrada em qualquer lu-

gar dos povos indígena ou em qualquer região do brasil. Pertence 

Clã Kie.

TATU CANASTRA VERMELHA: Este animal é conhecido como 

tatu canastra vermelha, ele alimenta – se de minhocas, pertence 

ao Clã Bokodori Ecerae.

PEIXE DOURADO: O peixe dourado alimenta – se dos lambari e 

peixinhos. Este peixe é encontrado nos rios e também nos córre-

gos, pertence ao clã Bokodori Ecerae.

PACU CARANHA: O peixe pacu caranha é encontrado nos rios e 

também nas lagoas. Alimenta – se das frutas que cai dentro do rio. 

Pertence ao Clã Bokodori Ecerae.

ARARINHA: O pássaro ararinha constrói seu ninho nas margens 

da altura do buriti, também em alguns lugares ocos das árvores se-

cas. Alimenta – se de fruta de buriti e também de frutas silvestres. 

Pertence ao Clã Bokodori Ecerae Etuiedaga.

MUTUM: As aves mutuns encontra – se nas beiras de rios, nas mar-

gens dos córregos, nas beiras das lagoas e também pode ser en-

contrada nas margens dos brejos. A pena desta ave tem um apro-

veito muito importante no ritual funerário Boe. Pertence ao Clã 

Iwagudu.

ONÇA PRETA: A onça preta alimenta-se dos animais grandes e pe-

quenos. Ele não tem sua existência em todo território brasileiro. 

Pertence clã Bakoro Ecerae.

JAGUATIRICA: A jaguatirica mora na mata e também no cerrado. 

Alimenta – se dos animais pequenos e também come aves que ca-

minham no chão, como jaó e outros. Pertence Clã Iwagudu Doge 

Etuiedaga.
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“TADARI UMANA BORORO”
TAMANDUÁ: O tamanduá é um bicho grande que se alimenta de 

folhas, formigas e cupin.
Autor: Victor Luan Kuruguga Ikare

MACACO: O jugo é um bicho que vive com seus companheiros nas 

matas da minha aldeia. Ele come frutas e folhas.
Autor: Anderson Júnior Kiga

KUIDO-Arara Amarela: A arara amarela (kuido) é uma ave bonita. 

Ela come frutas, sementes e cocos.
Autor: Kaike Koriag

METUGO-Pomba: A pomba é um pássaro muito bonito. É um pás-

saro que vimos em todo lugar. Ela se alimenta de insetos, fruti-

nhas, sementes e restos de comidas.
Autora: Maria Cláudia dos Santos Tugacereudo

ARARA VERMELHA: A arara vermelha é um pássaro muito bonito. 

Os Bororo usam suas penas para fazer Pariko e vários enfeites.
Autora: Kiara Samira Ikuie Ekureudo

EMA: A ema é uma ave grande. A ema se alimenta de frutas. Ela 

passeia com muitos fi lhotes no campo e cerrado.
Autor: Ingrid Gabriele

TUIUIÚ: O tuiuiú é uma ave grande e bonita. Ele habita no pantanal 

mato-grossense. O tuiuiú se alimenta de frutas e peixes da lagoa.
Autor: Elias Eigoware

ANTA: A anta é um bicho grande. A anta come raízes, folhas, frutas 

e milho. Não pode matar a anta, porque é perigoso.
Autor: Aleilson Toro

ONÇA PINTADA: A onça pintada vive na fl oresta e a beira do rio. 

A onça se alimenta de animais pequenos como: capivara, veado, 

bezerro e até criança.
Autor: Eudimar Mateus Merikajejeu



- 130 -

PERIQUITO: O periquito é um pássaro pequeno e muito bonito. 

O seu canto alegra a aldeia. Ele come frutas, insetos, sementes e 

arroz.
Autora: Elisainy Ewidojebado Kudoropa

QUATI: O quati é um animal pequeno. Ele tem o rabo comprido 

e é rápido. O Quati anda em bando para se proteger e caçar 

comidas para seus filhotes. Ele vive na Floresta, cerrado e na 

beira do rio.
Autor: Isaac Borobó Batagajecare

“POBORE BORORO”
CAJUZINHO DO CERRADO: Perto da nossa aldeia Pobore tem 
um cerrado grande e lá tem muito cajuzinho do cerrado. Quando 
madura o caju, todos nós vamos buscar o caju para fazer suco. Nós 
bororo alunos fi camos muito triste quando alguém como caçador 
ou madeireiro que coloca fogo em nossa fl oresta ou até mesmo 
alguém que ainda por aí na mata.
Autora: Suellen Troa

CAJUZINHO DO CERRADO: Eu gosto de buscar caju para fazer 
suco para tomar na hora do almoço. Na estrada quando para Tada-
rimana eu vejo muito cajuzinho do cerrado. Todo mundo gosta do 
caju como: homens, mulheres, crianças e também os bichos e os 
pássaros do cerrado.
Autor: Cristian Barreto Kiga

FRUTAS: Nós aqui da aldeia Pobore gostamos de frutas da mata, 
por isso não gostamos de quem faz queimada. Podia alguém do 
governo ambiental ajudar a proteger dos madeireiros e de quem 
gosta de fazer queimada.
Autor: Jhonny Patrick Borobó



- 131 -

CAJU DO CERRADO: Lá em casa quem gosta do caju do cerrado 
são meus irmãos e eu. Por isso, meu pai vai junto conosco lá no 
cerrado buscar caju maduro. E lá meu pai caça os bichos junto com 
nossos cachorros. Por isso, é muito bom não tocar fogo na fl oresta.
Autor: Wallanse Cristian Borobó Juare Eimejera
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