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A história que você vai ler nesse livro foi contada 
por Seu Vicente no pé do Morro do Carcará, no dia 18 
de março de 2020. Vicente tem também outro nome, 
Djyguapo. Ele explicou que esse nome significa 
‘barulho da asa do cabeça-seca’. Os pais de Djyguapo 
eram da etnia guató e ele falou na língua guató desde 
criança. Hoje em dia, ele talvez seja a única pessoa que 
ainda sabe contar em guató as histórias dos antigos.

A história nesse livro fala sobre o começo do mundo 
e conta a ordem em que Deus criou os animais. 
Então, você vai encontrar muitos nomes de bichos e 
pássaros. Você já deve conhecer alguns. É interessante 
ver como alguns nomes são, na verdade, uma junção 
entre duas partes. Por exemplo, você vai ler a palavra 
garotxadjaho que significa ‘jaguatirica’. Essa palavra 
tem duas partes garotxa ‘gato’ + djaho ‘mato’. Então, 
a jaguatirica em guató é chamada de ‘gato-de-mato’.
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Outro exemplo parecido é o nome gobodjaho ‘queixada’. Esse nome 
vem de gopo ‘porco’ + djaho ‘mato’. Então, a queixada em guató é o 

‘porco-de-mato’.

Agora, vamos olhar para a palavra gepago. Você já deve saber que ela 
significa ‘onça pintada’. Djyguapo não gosta de usar a palavra gepago 
porque acredita que a onça vai escutar o nome dela e vai aparecer nas 
redondezas. Então, nessa história, ele não chama a onça pintada de 
gepago e sim de goguari, o que significa ‘a pintada, a que tem pintas’.

Mas a palavra gepago também significa ‘bicho’ de modo geral. 
Na história, encontramos a palavra godidjepago, que significa ‘bichinho’. 
Podemos acrescentar a parte -odi- a várias palavras guató quando 
queremos falar de algo de tamanho pequeno. Por exemplo, garotxa ‘gato’ 
pode virar godidjarotxa ‘gatinho’ e godjekyn ‘rio’ pode virar godidjekyn 
‘riozinho’.

Se queremos falar de algo de tamanho maior que o normal, podemos 
acrescentar a parte -oto-. Por exemplo, na história tem a palavra 
gotodjepago ‘cavalo’. Você deve ter percebido que ela também vem da 
palavra gepago ‘bicho’. Então, gotodjepago, na verdade, significa ‘bichão, 
bicho grande’, embora seja mais usado para falar só de cavalos.
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Outro exemplo que encontramos na história é a palavra gotodjikana ‘jacu’. 
Essa palavra vem de gikana ‘aracuã’. Então, o jacu é chamado em guató 
de ‘aracuãzão, aracuã grande’. 

Se você pegar a palavra godjekyn ‘rio’ e acrescentar -oto-, essa palavra 
vai virar gotodjekyn ‘riozão, rio grande’. Djyguapo também usa a palavra 
gotodjekyn para falar do rio São Lourenço.

Por fim, existe também a partezinha -gua-, que significa ‘parecido com’. 
Por exemplo, ela está na palavra goguaikana ‘jacutinga’. Essa palavra 
também vem de gikana ‘aracuã’ e significa ‘(pássaro) parecido com 
aracuã’. Na história, encontramos também gito ‘cutia’ e goguaito ‘paca’, 
ou seja, ‘(bicho) parecido com cutia’. Outro par de palavras que funciona 
assim é gopiga ‘tamanduá-bandeira’ e goguopiga ‘tamanduá-mirim’, 
ou seja, ‘(bicho) parecido com tamanduá-bandeira’.

Essas são apenas algumas coisas que a história contada por Djyguapo 
nos ensina sobre a língua guató. Esperamos que você goste de ler essa 
história e aprenda muito!
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Ke dobyvakyn 
gotae, gotodjo 

maenuna garotxa.

No começo do mundo, 
Deus fez o gato.

Dekohe, denunadja eduni
godidjepago, maenunadja  

garotxaika.

Depois, quando foi fazer mais um 
bichinho, fez o gato-do-mato.



8

Dekohe, maenunadja goxiako.
Denunadja eduni, maenunadja giri goguari.

Depois, fez a onça parda.
Quando foi fazer outra, fez essa pintada.
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Denunadja eduni godidjepago, maenunadja gopiga.
Quando foi fazer mais um bichinho, fez o tamanduá-bandeira.
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Denunadja eduni, maenunadja gity.
Denunadja eduni, maenunadja gedjave.

Quando foi fazer mais um, fez o cervo-do-pantanal.
Quando foi fazer mais um, fez o veado-branco.
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Denunadja eduni, maenunadja giri govaka. 
Dekohe, maenunadja eduni, gotodjepago.

Quando foi fazer mais um, fez essa, a vaca.
Depois, fez mais um, o cavalo.
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Denunadja eduni, maenuna gotxidjedjave.
Maenunadja eduni, denunadja eduni, maenuna goky.

Quando foi fazer mais um, fez o carneiro. 
Fez mais um, quando foi fazer mais um, fez a capivara.
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Maenunadja goguaripo, maenunadja gobodjaho, maenunadja 
gito. Dekohe, denunadja eduni godidjepago, maenunadja gipi.

Fez o caititu, fez a queixada, fez a cutia. 
Depois, quando foi fazer mais um bichinho, fez o tatu-galinha.
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Denunadja eduni, maenuna geki, maenunadja 
gitxuaki, maenunadja goguaito.

Quando foi fazer mais um, fez o preá, fez o rato, fez a paca.
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Denunadja eduni, 
maenunadja goguopiga.

Quando foi fazer mais um, 
fez o tamanduá-mirim.
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Denunadja eduni, maenunadja goy.
Quando foi fazer mais um, fez a anta.
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Dekohe, gotodjo maenuna godidjaie.
Depois, Deus fez os passarinhos.

Maenuna gotun, maenuna gokana,
Fez a ema, fez o mutum,
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gikana, goguaikana, 
gotodjikana, gabo,

o aracuã, a jacutinga, o jacu, a juruti,
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gikyn, gito, gatxo, gikuo, gibo, goguebo.
a asa-branca, a rolinha-vaqueira, o socozinho, 

o cabeça-seca, o pato, a marreca.
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Maenuna gotxy, gagana, givego, girodji.
Fez a anhumã, o taiamã, a gaivota, o quero-quero.

Maenunakyn erani godidjepagoani, godidjeani.
Criou tudo quanto é bichinho e passarinho.




