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O LIVRO

Este livro foi escrito em sua língua materna e ilustrado pelos professores Amatiwana 
Matipu, Kaman Nahukua, Aigi Nahukua, Jeika Kalapalo, Ugise Kalapalo, Tahugaki Kalapalo, 
Taliko Kalapalo (aldeia Aiha), Taliko Kalapalo (aldeia Tanguro), Teteku Kalapalo, Maike Matipu 
e Loike Kalapalo, participantes do “Projeto de Formação de Professores Indígenas do Parque 
Indígena do Xingu para o Magistério“, promovido pelo Instituto Socioambiental de 1994 
a 2005. Em 2006, textos e desenhos foram corrigidos e ampliados nas aldeias Matipu e 
Nahukua.

Os povos Kalapalo, Nahukua e Matipu falam uma variante da língua que pertence à 
família Karib, falada no Alto Xingu. A outra variante ou dialeto é falada pelos Kuikuro. Os 
dois livros que agora publicamos falam de temas muito próximos, mas os professores e suas 
comunidades optaram por manter e valorizar as diferenças não só dialetais como também 
de conhecimentos e tradições entre, de um lado os Kalapalo, Nahukuá e Matipu e, do outro, 
os Kuikuro.

Os livros foram elaborados pelos professores durante as etapas de Língua Indígena 
no Curso de Formação, com a assessoria da lingüista e antropóloga Bruna Franchetto do 
Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e de Geografia, ministradas por 
Renato Gavazzi da Comissão Pró-Índio do Acre, com assessoria da professora Maria Cristina 
Troncarelli. Eles são também resultado de pesquisas realizadas por professores e alunos em 
suas comunidades junto aos mais velhos. 

Kalapalo, Matipu e Nahukuá mostram aqui a classificação dos micro-ecossistemas 
de sua região, com a vegetação associada, descrevem as plantas cultivadas e os recursos 
naturais usados para a confecção de objetos da cultura material, para a alimentação e para o 
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uso ritual. Apresentam também o calendário tradicional marcado pela observação de estrelas 
e constelações relacionadas aos períodos de seca e chuva, às diferentes fases do trabalho 
nas roças, aos períodos de festas, às épocas em que recursos naturais preciosos se tornam 
abundantes.

A proximidade e a facilidade de acesso às cidades do entorno do Parque Indígena Xingu 
e a influência da televisão vem provocando mudanças de comportamento e novos hábitos 
de consumo, enquanto cada vez mais jovens aprendem a falar e a escrever em português. 
Neste contexto, a publicação desses livros tem a intenção de estimular a leitura e a escrita 
em língua indígena, além do português, e o estudo de temas relacionados à ecologia, ao 
uso, preservação e manejo de recursos naturais, valorizando e reavivando o interesse pelos 
saberes tradicionais. 

O PROJETO

O Projeto de Formação de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu para o 
Magistério, promovido pelo Instituto Socioambiental de 1994 a 2005 formou uma primeira 
turma de 47 professores indígenas dos povos Kuikuro, Kalapalo, Matipu, Nahukuá, Mehinaku, 
Waurá, Aweti, Kamaiurá, Trumai, Suiá, Kaiabi, Yudjá, Yawalapiti, Ikpeng e Panará, que lecionam 
atualmente para cerca de 2000 alunos, entre crianças e adolescentes, em 42 escolas.  Dos 
professores formados, 36 ingressaram no Curso de Licenciatura para Professores Indígenas 
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promovido pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat). O ISA iniciou em 2000 a 
formação para o Magistério de uma outra turma de 50 professores, alunos dos professores 
formados. Essa turma deverá ter continuidade em sua formação através da Secretaria de 
Estado de Educação de Mato Grosso, que assumiu a responsabilidade pelo curso de Magistério 
a partir de 2005. 

O Projeto de Formação realizado pelo ISA se desenvolveu através de dois cursos anuais 
ministrados por especialistas e de acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nos 
períodos intermediários entre os cursos. O Projeto impulsionou o estudo das línguas indígenas 
faladas no Parque Indígena do Xingu e a elaboração de ortografias, criando as condições para 
o ensino da língua indígena nas escolas e a produção de materiais didáticos diferenciados. 
Foram impressos 36 livros didáticos, nas línguas indígenas e na língua portuguesa. Este é o 
quarto livro escrito pelos professores Kalapalo, Matipu e Nahukua em sua própria língua.

O Projeto, reconhecido em 1998 pelo Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso, 
teve a preocupação em formar os professores indígenas como educadores e pesquisadores de 
suas culturas, de forma que eles se tornassem agentes do processo de ensino e aprendizado 
de suas escolas e capazes de formular e conduzir currículos próprios, de acordo com a sua 
realidade. Garantiu-se o uso da língua indígena ao longo de todo o processo educacional, 
como disciplina em si e como instrumento de ensino em todas as outras disciplinas do 
currículo escolar. Os conhecimentos indígenas são valorizados e os professores realizam 
pesquisas sobre histórias, cantos, conhecimentos sobre os recursos naturais e práticas de 
manejo, remédios, astronomia, entre outros temas, que considerem importante trazer para 
ser abordado também na escola. No processo de formação também foram priorizados temas 
como a preservação dos recursos naturais, melhoria de saúde e qualidade de vida, prevenção 
de doenças, defesa dos direitos indígenas, fiscalização do território, a história da ocupação 
e o estudo dos impactos ambientais no entorno do Parque, preparando os jovens para a 
gestão de seu território.
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OS KALAPALO, MATIPU E NAHUKUA 
E O PARQUE INDÍGENA DO XINGU

O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em seus 2.642.003 hectares no estado de Mato 
Grosso, dezesseis povos diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e sócio-cultural, 
com uma população estimada em 4.500 pessoas, distribuídas em mais de 42 aldeias. 

Habitando a região dos rios Kuluene, Tanguro e Sete de Setembro, formadores 
orientais do rio Xingu, na porção meridional do Parque, o povo Kalapalo vive em três aldeias 
e um posto de vigilância, com uma população de 584 pessoas, entre eles 78 pessoas que 
se identificam como Naguhütü e reivindicam a demarcação de uma pequena parte de seu 
território tradicional que ficou inteiramente fora das fronteiras do Parque; os Matipu vivem 
em duas aldeias com uma população de 103 pessoas e os Nahukuá em duas aldeias com uma 
população de 124 pessoas (Funasa/ Povos Indígenas do Brasil/ISA/2006). Estes povos karib 
participam do complexo sócio-cultural do Alto Xingu, onde uma complexa rede de relações 
rituais, de troca e de casamentos une nove povos distintos pelas suas histórias, heranças 
culturais e línguas. Este livro será usado nas seis escolas Kalapalo, Matipu e Nahukua, que 
habitam o sul do Parque, como também em três escolas do povo Kuikuro e na aldeia Yawalapiti, 
onde vivem muitos indivíduos provenientes das aldeias karib alto-xinguanas.

 

Ugise Kalapalo
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VEGETAÇÃO

Nas nossas aldeias têm 
muitos tipos de mata. Tem 
mata alta e baixa fechada, 
tem mata alta e baixa limpa, 
também tem campo limpo e 
campo fechado.

A terra preta é melhor 
do que a terra vermelha. Se a 
gente plantar na terra vermelha 
as plantas nascem mais baixas, 
mas se plantar na terra preta, 
as plantas vão nascer mais 
altas.

Nas nossas aldeias 
têm campo limpo, com três 
camadas: primeiro fica a areia 
branca, depois fica o barro mais 
baixo e depois a terra vermelha. 
Nos campos fechados também 
têm camadas de terra.

Amatiwana Matipu
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LEVANTAMENTO DOS TIPOS DE VEGETAÇÃO

1 — agahagupe

2 — antambape

3 — atüpe

4 — egepe itsuni igü kapohongo

5 — igigipe, hagu tsitsutu

6 — inhepe

7 — itsuikügü ugigipe

8 — itsuni egepe

9 — itsuni kapohongohüngü ekugu

10 — itsuni dagüpe

11 — itsuni kapohongo

12 — itsuni kapohongo tsitsi

13 — itsuni kapohongo tsũei

14 — itsuni tahutahupe

15 — kundugupe

16 — oti kapohongo

17 — oti tahundinhü

18 — oti tehehe

19 — oti kapohongohüngü.

20 — takape
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ITSUNI KAPOHONGO
Kaman Nahukuá

Itsuni higei, ihuja kutegoho ngiko heale: kajü, agatü, kahoko, küngüa, katote 
ngiko itsunite. Katote i ẽgiki ititü. Inhalü agetsingoi ititü anümi. Inhalü gehale 
tátani agü anümi, tetsua agü.

I ihü gehale tetsuki inhalü tatani anümi. Igia gehale inhalü tetsuki 
itsapohondu anümi enginiha kapehe, egniniha kapehela, enginiha kapehela 
ekugu.

Itsuni huja gehale embuta, ketimbutategoho, aiha.

Kaman Nahukua
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MATA ALTA

Este é o mato por onde nós 
vamos caçando animais: macaco, 
jacu, tucano, reicongo, todos os 
animais que vivem no mato.

Todas as árvores têm nome. 
Cada tipo de árvore tem seu nome. 
Cada árvore tem folhas diferentes. 
Os troncos de cada árvore também 
são diferentes. Cada tipo de árvore 
tem um tamanho diferente: altas, 
baixas, bem baixas.

No mato tem também remédios 
que usamos para nos curar.

A MATA ALTA

A mata alta fica na capoeira, 
na mata alta a gente faz roça para 
plantar produtos como a melancia, 
a banana, a abóbora, a batata e a 

cana.
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ITSUNI KAPOHONGO HÜNGÜ
MATA BAIXA

AGÜPE
Tahugaki Kalapalo

Itsuni higei kapohongo hüngü agüpe ha igatohoi kupeheni, itsuni ingigote 
kupehe kapeheha aküngi agü itsote agüpe hegei, itsetaha uhitsagüila kajü hogijü 
kupehe agatü, kusu gegale agü hisü ekulü kokongo tsüha.

Kaman Nahukua
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ITSUNI KAPOHONGO ITSI

Tahugaki Kalapalo
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HEU
Amatiwana Matipu

Heu ügühütu hõhõ nhihantomi:

Heu akitingo ekuguha egepe itsunigüi, tsetaha etengalüko tsuẽĩ.

Hankguinga iküaha etengalüko gehale oto uhisale, nhengelüha elei otoi.

Kuigi ekungalüha heu eheke gehale tũãkuna, tũãkunaha tsuẽĩ ekugu 
heu hülunalü. Alolalüha heu étui, ihotitohoko ekuguha tandüponhokokinhüi, 
ülehungu atatiha tüngüko kingalü ihekeni.

Agetsingopegongo hüngüha heui, 
undehüngüma ihüluko 
tsunite, otiho, tũã iküa. 
Alolahüha heu etijilüi, 
ekege etsinkgitohoha 
tengelü eheke akagoi, 
tüindzagetsi unkguha 
dzõgitsügü nhengengalüi.

Igehunguha heu 
ügühütui. 

Ai
gi 

Na
hu

ku
a
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AGIGI
Amatiwana Matipu

Agigi ügühütu hõhõ nhihantomi:

Agigi helei itsunitongo, undehüngüha ihülu, itsunite, tũã iküa, otiho laha ihülunalü.

Agigi ngengengalüiha sike, sike hujatsingalüha iheke tunguguki, inhugukaeleha 
sike kaingunalü tsũẽĩ ülepe engengalü lahale iheke.Tipuhojojoinhüha helei agigi, 
ihotuguha kapehe. Kindotoha elei agigi.

Aigi Nahukua
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EKEGE
Aigi Nafukuá

Ekege ügühütu igiagage.

Katote ngene tenge iheke, tüngenetsohongo.

Inhengelüiha: asã, hikutaha, jali, akugi, heu, kagutaha, sógoko, akusu, 
asãkuẽgü, akügisa. Katote gele ngene.

Üleatehe ngene etsüngidohoi anügü, tükotinhü helei.

Kuge engelü gehale iheke sünkgühesundote, ngíkondi gehale itsote. Unde 
hüngü ekege telü, inhalü ingumitsohotsei tühülu heke. Tuankua gehale etelü, 
totu uhisale.

Ai
gi 

Na
hu

ku
a
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Tahugaki Kalapalo
ITSUNI DAGÜPE
Maike Matipu

Dagüpe higei, kanga hetoho kugeko heke tuãkuna aküngi ekuguha tuhengalü 
iheke tingüki engelü hata uagiti heke kihagi heke gehale tengengalü.

Aküngi ekuguha dagüpege kanga inhalü tuãkuna atani ületaha hale kugeko 
heke teungalü.

Kanga hotitohoha tinguki engelüi iheke.

Tolo gehale tinguki engeni.
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EGEPE
Taliko Kalapalo (aldeia Aiha)

Egepe itsuni hekugu, ikenalu tiheke ngata itsitsüi, kuigi itsitsüi gehale. 
Ngataiha tinhitengalüi egepena, angisa, kanauja, topu, ngahi, tigite.

Kuigi itsitsüi hale ikenalü tiheke kuigi itengalü toheke uguponga. Kapehe 
leha kuigi tengalü egepege, tsekegüi leha kuigi ungu tengalü.

IGIGI
Taliko Kalapalo

Igigi igei hankguinga igapehengo kangaki titse ngalü igigi kaeleha ügü otu uhinhalü 
tiheke kanga hengalü ügü otui.

Ülepene leha titsengalü ügü agilu inha ekugigati kanga elüinha ügüki, igigi kaeha 
tühangalü heke kuatagi, ũinti, ketüti.
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ITSUIKÜGÜ UGIGIPE
Maike Matipu

Itsu higei tua hekugu timbotilinhü ekuguha, tupangekinhü ekugubaha itsui 
aküngiha tahugi itsua.

Uendeha gehale aküngi itsute embuta, katote gehale ngiko igü imbutagü 
tuhugu itseta. Ikundu tuhugu gehale kutãkitohaha itseta katote ngiko tuhugi 
embuta itsute.

ANTAMBAPE
Maike Matipu

Antambape hegei kuigi ititsüpe, inhalü leha kuigi itelüi ami segati.

Aminaha kuigi iteholü segati inhalü leha kuigi itsolüi atütüi itseta, inhalü 
gehale nhungu itsolüi tüheki.

Üleateheha kuigi itenu ami segati. Üleatehe agiponga kuigi ititsü ikenügü.

Hekite hegei kuigi ungu itsomi itseta.

Antambape hegei kuigi ititsüpe antambapügü, üleateheha antambape ititü 
anügü, ülekae hegei ititü atühügü.
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MATA DO CERRADO

Este é o mato do cerrado que nasce nas roças velhas, nós não plantamos mais mandioca 
neste lugar. Se nós plantarmos mandioca neste lugar a mandioca não cresce bem, também as 
raízes não se desenvolvem, não crescem. Por isso abrimos outra roça do lado. Assim as raízes 
podem crescer bonitas. 

Este é o mato que cresce no lugar onde havia roça de mandioca, por isso que se chama 
“lugar onde o mato cresceu sobre a roça de mandioca”, este é o nome que damos a esse 
lugar.
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ANTAMBAPE

Maike Matipu
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ANTAMBAPE
                  

Amatiwana Matipu
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AGAHAGUPE ÜGÜHÜTU
Amatiwana Matipu

Agahagupe hegei gahagu gatsage tseta, üleateheha gahagupei ititü anügü. 
Gahagupe hegei kapohongohüngü tsitsi. Ahütüha gahagupetsügütsehüngü 
tseta, katote i tuhugu gahagupege. Ihetohope atambapügü hegei gahagupei. 
Agatü tengalüha gahagupege, katote ngeneko tengalü gahagupege.

MATO FECHADO

Este é o mato fechado onde tem a árvore gahagu, por isso nós damos o nome agahagupe. 
A árvore gahagu é muito alta. Nessa mata não existe somente a árvore gahagu, tem todos os 
tipos de árvore. O mato fechado cresce também no lugar das roças velhas. O jacu gosta de 
viver neste lugar, todos os animais andam no mato alto.
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AKUGI
Jeika Kalapalo

Akugi ügühütu hõhõ nhihatomi katohola.

Akugi étuha agahagupege. Akugi hekeha indze ekungalü. Akugi hekeha indze 
ekungalü. Akugi helei tinkgaküinhü inhalüha ihogiholüi kupehe inkgakugote.

Akugi helei tihühokolo ekugele, üleatehe ingutigugu. Isõã etijingalü iatati 
ngongati gehale etijingalü.

Akugi helei 
tüngataginhü, tühüngüma 

tite iheke, indze itengalüha 
iheke.

Jeika Kalapalo
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ATÜPE
Amatiwana Matipu

Atü inhalüha gahagupe hutsimbeke, atü hegei tinsinhü, ihindzunalüha 
outubro ngunegükae. Ülegoteha kangamukeko tengalü inaketale. Nginkaho 
gahagupege.

Atü hegei kapohongohüngü, üleateheha kagaiha heke atüpe iganalü 
cerradui.

LUGAR DE ATÜ (FRUTA PRETA PEQUENA)

A planta atü, que dá frutinhas pretas, não cresce no mato alto. Ela é comestível e é uma 
fruta que dá no mês de outubro. Nesta época as crianças vão colher atü no mato em volta 
da aldeia.

A planta atü não é alta, por isso os brancos chamam este lugar de cerrado.



27

KUNDUGUPE ÜGÜHÜTU
Amatiwana Matipu

Kundugupe hegei kapohongo tahundinhü. 

Inhalü ihuja kutelüi, enaha ihuja kuteholü kukongukiholü leha iheke. 
Üleateheha ihuja kutenu ihesinhütu atehe. Kundugupegeha ũende kaküngi: 
tüikinhü, asataha, aginha, kundugupegeha ũende kaküngi ngenegehale. 
Tuãkunaha kundugupe ũünalü, ülegote leha kanga tengalü itsae, kundugupe kae. 
Kundugupe inhalüha hankguinga gae, haki gehale hankguinga heke inhalü.

CAMPO COM KUNDUGU (ESPÉCIE DE TAQUARINHA)

Kundugu cresce bem alta e fechada. Nós não andamos no meio do lugar dela, é um tipo 
de taquara que arranha e dá coceira. Por isso nós não andamos no meio delas porque é um 
lugar ruim. Neste lugar tem muitas plantas que cortam. Tem também muitos animais. 

Na época da cheia kundugupe fica dentro da água, quando os peixes vêm comer perto 
delas. Kundugupe cresce ao longo do rio e também longe dele.
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KUNDUGUPE

Tümige ititü?

Tümigei tihatigatiga?

Jeika Kalapalo
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TAKAPE ÜGÜHÜTU
Amatiwana Matipu

Takape hegei kapohongo tsitsi, ihujatsahale kutelü enginita. Takapegehale 
tuãkuna kuatagi, ungitiko tengalü, üleateheha kugeko tengalü kuatagi heale 
takapege. Isõalahale tuãpila inhalü ahigote.

Amatiwana Matipu



OTI TAKAPE
Amatiwana Matipu

Amatiwana Matipu
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OTI HONGO TISINHÜ ITITÜ
Ugise Kalapalo

Otihongo ititü: akaga, kumigu, asügü, kaünti, tagagü. Otihongo tuhugu 
agoi, otihongaha itsi kutelü.

Ug
ise

 K
ala

pa
lo
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  AKAGA      ASÜGÜ

Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua
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   KATAGAGÜ       KAÜNTI
          Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua

Kaünti higei tisimbüngü, inhalü 
ukuge heke injüi, oto heke leha kelü.

Agetsi ngene intse.
Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua



34

OTI KAPOHONGOHÜNGÜ
Amatiwana Matipu

Oti hegei kapohongohüngü, üleatehe kupülü igita. Oti tehehete kupülü i 
hisü uhisale. I hisü ititü, tinsinhü otiho tatinhü, igia ititü: napoga, kumigu, akaga, 
kohi, tagagü, asügü, kaüntü, kagutaha-hügahegü, ugukumi, indze otihongo, 
ugiti, kuõ. Ngeneha otiho tatinhüko ititü igia: asã, agigi, jali, heu, kagutaha, 
katote ngene otiho.

Jeika Kalapalo
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O CAMPO
Kaman Nahukuá

Tem muitos tipos de campo; tem o campo alto e tem o campo baixo. 

A terra do campo não é boa, tem muitos morros, mas tem vários tipos de frutas que 
a gente come, como murici, muruci grande, caju do campo e pequi do campo. Tem mais 
outras frutas das quais eu não sei o nome em português. Tem também muitos animais que 
vivem no campo, por exemplo, veado, tatu, anta, caititu, cobra e aranha, inclusive aves, como 
gaviãozinho, curica, papagaio, periquito, maritaca e pombo. Principalmente a ema gosta de 
viver no campo junto com seus filhotes. Tem outra coisa também: no campo existem muitos 
remédios para a gente passar no corpo.

Imutungu — flor   Agü — folha  Ihü — caule

OTIHO HA IGE ETU

Este é um tipo de capim que nasce no campo. 

Ugise Kalapalo
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OTI KAPOHONGO HÜNGÜ

Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua
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AHEHITSE OTIHONGO ITITÜKO:

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
Jeika Kalapalo
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INHEPE
SAPEZAL
Maike Matipu

Inhe higei ngüne ipugui kugeko ngüilü, inhokingalüha tiheke aküngi ekugu. 
Isuhutengalü hõhõ tiheke üngati, aiha etükingalü leha ülegote leha tühanalü 
tiheke. 

Aiha ngüne etükingalü, inhalü leha ülegote inhe õkingalü tiheke.

Maike Matipu
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TAHUTAHUPE
Mata meio baixa que fica no campo
Ugise Kalapalo

Tahutahupe hegei, inhalü ihuja kutelüi. Ihuja naha kutelü i heke leha kukelü, 
ihuja kutegote. Üleateheha ingugiti kutelü ihuja kutegote. Inhalüha timbehiji 
kutelüi ihuja.

OTI TAHUNDINHÜ
Campo fechado
Ugise Kalapalo

Oti tahundinhü 
inhalüha kutelüi 
gehale ihuja, eke heke 
leha kukitsiholü ihuja 
kutegote. Üleatehe 
tingugiti kupülu gehale.

Ugise Kalapalo
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HÁTAGA
Aigi Nahukuá

Asã tengalü otiho tetinhabále.

Inhangohã oti, itagü, tuã hogisotetsiha iheke etimbanalütse. Ihülunalüha 
haki otiho itsunite tuã hogekela, üle ateha etimbanalü ageni.

Asã helei timühügüsinhü tihügusinhü, hutsihügüsinhü.

Tsuẽĩ ha inkgakügü atsakugote.

Etijingalüha isõã otiho itsunite. Ngiholo hekeha igatatühügü hátaga.

Aigi Nahukuá



KAGUTAHA, JOIMO, 
JEGUNAI, ATÜKE
Kaman Nahukuá

Kagutaha helei tagimbijokinhü.

Unde hüngü etelü: otiho, itsunite, inhe huja, aiha.

Kagutaha helei ngonga tütenhü telona leha elipoitomi, tuendühügü hogitala. 
Ínhangoihã: indze, Oto, katote gele ngongo akügü. Kutuhu kiale munke etelü.

Inhalü enkgugila ihagakilui kupehe ngongati etelü hata, oko inhahentungu 
tetihenümbeke ngongo kae. Etijilüha ngnga.

Kam
an Nahukuá

41



42

AKÜGISA
Amatiwana Matipu

Akügisa ügühütu 
hõhõ nhihantomi:

Akügisa hakagoi, 
tũã iküalü étuko.

Tũã iküa geleha 
sünkgüngalüko, otiha 
inhangokoi. Tũãkuaha 
tütenhü akagoi tülimo 
ake. Ekege ngengelü 
ekuguha akügisai. 

Aigi Nahukuá
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AGAHÜ
Aguapé para fazer sal
Ugise Kalapalo

Hotugui hõhõ 
kutelü sahitsilüinha 
segati. Tseta leha 
sahistsilü kupehe, 
tseta geleha 
nhodilü kupehe, 
agutitomi.

A k ü n g i l e h a 
sünkgüpügü atani 
itseta, kutelü 
ihotelüinha. Itseta 
leha ihotelü kupehe, 
aiha, atunkginügü 
leha, bacia gatileha 

tüilü, inginügüleha üngati.

Ülepeneha ikautitomi tüilü.

Ülepeneha itsujüleha, ito uguponga leha tüilü. Aiha, ahilü leha, ülepeneleha 
tijü ahipügüngine. Ülepeneleha kanga ngetütelü itsi.

Ugise Kalapalo
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INDZE
Amatiwana Matipu

Outubro ngunegükae indze indilü etinenalü 
inde Xingute. Ülegoteha itãoko heke nhukau 
tüingalü, hotugui hõhõ etengalüko imetsulüiinha 
ohinhati, tsetingehale inginalü ihekeni üngati, 
etimbepügüko ngine lahale üngati imbinhalü 
ihekeni. Lepene leha indze imbinhalü ihekeni. 
Lepene leha ilandengalü ihekeni indze ilandengalü 
ingotitomi lahale.

Kogetsi mitote ahungalü lahale ihekeni i küsügü, 
unaketühügüki inhukaugu ihatigomi lahale. Aiha 
etükilü leha, inhügü timüho sünkgülü, aiha 
ilandelü lahale ihekeni nhukaui ekulahale 
itsomi. Lepene leha etükipügüngine, 
amengalü leha ihekeni garrafa-
gati. Indze ngukaugupe inhügüha, 
kuketekugitsohoi kukihükae müngi 
kugiti. Nhukau inhügüha gehale 
ketüitohoi kinkungukae kikindu 
gakaho.

Tahugaki Kalapalo e Aigi Nahukua
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PEQUI

No mês de outubro os pequis começam a cair aqui no Xingu. Nessa época as mulheres 
fazem óleo de pequi. Primeiramente elas vão catar os pequis no pequizal, de lá elas trazem 
para casa, depois de chegarem em casa elas começam a descascar os pequis. Depois elas 
cozinham, de manhã cedo elas começam a socar os pequis com pauzinhos, para o óleo sair. 
Aí fica pronto, depois de dez dias elas começam a cozinhar, para ficar bem limpo como óleo. 
Depois de pronto, elas guardam dentro de uma garrafa.

Óleo de pequi serve para passar no corpo misturado com urucum, aliás, serve também 

para passar no braço antes de lutar.

Ugise Kalapalo
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INDZE
Ugise Kalapalo

Outubro atani indze indingalü. Itãõ tsüha uhinhalü heke. Etengalüko tsüha 
itsi. Ülepe inginalü ihekeni üngati. Ülepene ha imbinhalü ihekeni. Ülepeneha ito 
uginhalü ihekeni. Ülepene leha nhotengalü. Inakugolunalü leha.

Ülepeneha tinhalü ihekeni. Kogehunda leha mitote ambutsuginhalü, 
nhukaugu ihatingalü leha, ülepe tinhalü leha ihekeni.

Ülepene hale tühengalü. Nhukaui kulahale itsomi. Ülepehale kangugakaho 
kegikutselü itsi, kikidu gakaho gehale ketüilü hume kugiti itsi.

Na época de outubro começa a cair pequi. Primeiro a mulherada vai buscar e leva para 
a casa. Tira da casca e coloca na panela. Acende o fogo, põe água na panela, deixa esquentar 
e ferver. Depois tira e põe na bacia. De manhã cedo elas socam na bacia e sai o óleo, bem 
amarelo.

Depois a mulherada cozinha de novo, o óleo fica quente. Quando o óleo esfria, a 
mulherada tira da panela e guarda na garrafa.

Antes de começar a festa o pessoal passa óleo com urucum no corpo. Antes de começar 
a luta passa óleo com carvão no braço.
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INDZE
Jeika Kalapalo

Hotugui hõhõ itão telü indze uhijüinha. Aküngi leheha inginü iheke üngati 
imbitsomi iheke. Outubro ngunegü kae novembro ake indze indingalü. Indze 
ngukauguki kikindote ketüilü, kangotegahele ketüilü itsi.

Itão heke leha nhukau helü panela ata lepene leha ongitelü leha ngüne gati.

Ailene itsoteha kuketüilü itsi kukihü kae. Dez a quinze dias 
isegotisü telü nhukau helü itão heke.

Nhukau igei kailote ketüitoho müngi ake. Katote ketüitoho 
ailene itsote. Igiagageha nhukau hanalü itão heke.

Aigi Nahukua
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PEQUI

O pequi serve para fazer óleo. As mulheres fazem óleo na época de outubro e novembro. 
O óleo serve para passar no corpo antes de lutar.

Primeiro as 
mulheres catam as 
frutas, vão procurar 
e trazem bastante 
para casa. Cortam e 
descascam.

Depois as 
mulheres põem na 
panela com água, 
acendem o fogo 
embaixo da panela 
para cozinhar. De 
manhã cedo elas 
pegam um pauzinho 
para bater as frutas na 
panela e põem mais 
água. Então tira o 
caldo de óleo e guarda na panela. Depois de dez ou quinze dias elas cozinham de novo para 
o óleo ficar limpo e poder ser passado no corpo.

Quando vai lutar o pessoal passa óleo com urucum. Todo mundo da aldeia passa óleo 
no corpo. Assim que é feito o óleo de pequi.

Jeika Kalapalo
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INDZE
Aigi Nahukua

Indze tüilü nhukaui 
hotugui itãõko telü 
uhijüinha lepeleha 
inginügü ihekeni üngati 
imbijü leha inhulenügü 
leha, ahülü leha, tuãki 
leha tüilü, atsakilü leha, 
tijüleha tuku gati tseta 
inhügü tamitsi lepeneleha 
tüilü ütinha gati.

PEQUI

Nós fazemos óleo de pequi, são as mulheres que fazem. No início do verão, no mês de 
outubro, as mulheres colhem o pequi. Primeiro elas vão buscar os pequis, colocam no cesto e 
trazem para casa. Tiram a casca e cozinham, socam, aí sai o óleo, que elas vão tirando como 
um caldo e colocando numa cuia. O óleo de pequi serve para pintar antes de lutar e para 
matar mosquito. 

Aigi Nahukua



INDZE
Tahugaki Kalapalo

Outubro ngunegükae itãõko heke nhukau tüilü aküngi indze indigote. 

Hotugui etelüko imetsulüinha, ülepene leha imbijü. Aiha, ilandelü tamitsila, 
kogehunda ahulü hangaünkü atati inhukaugu ihatigomi, ülepene ongitelü hõhõ 
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Aigi Nahukuá e Amatiwana Matipu
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üngati, ami gehale inhotelü inhukaugupe entomi ekulahale ongitegomi garrafa 
gati.

Nhukau higei, take etomi tüilü tiheke, tisetekugijüha itsi ungi kugiti 
tisetüilüha ikindene itsote itsi.

No mês de outubro as 
mulheres preparam óleo de 
pequi.

Quando as frutas caem, 
as mulheres vão catá-las no 
pequizal. Depois tiram a casca 
e cozinham durante apenas meia hora. 
Aí começam a bater na panela para sair 
o óleo, depois tiram o óleo e guardam 
em casa. Após as mulheres cozinharem 
novamente para sair bastante 
óleo, fica pronto. Então 
colocam na garrafa.

 

Jeika Kalapalo
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INDZE
Teteku Kalapalo

Indze higei, totoinhü, itseke otoi tukutikuẽgü, otoi, ukelü iheke kugünüleha 
itsuẽin inhalü inhahe ukapokinenümi iheke tinhaheninhü ekuguha ege itsekei 
indze otoi tukutikuẽgü inhalü inhahe ukapokinenümi iheke agetsigo há 
ingegugote inha, apokinenügü iheke, hüatiheke uhutote ingegulü inha ülegoteha 
hekite inhügü.

Teteku Kalapalo
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PEQUI

O pequi tem um dono espiritual que se chama tukutikuẽgü, que significa beija-flor. 
Ele pode ser perigoso se algumas pessoas derrubarem os pés de pequi, então o dono ficará 
muito bravo e logo depois a pessoa fica doente. Então o pai dessa pessoa vai buscar o pajé 
para ele fazer pajelança no doente. Depois que o pajé vê o espírito que deixou a pessoa 
doente, o pai pergunta para o pajé o que está acontecendo com o filho, então o pajé conta 
o que viu para as pessoas. Depois o pai chama o pessoal da aldeia para esculpir na madeira 
a forma do beija-flor, todos fazem muitas esculturas de Tukutikuẽgü. O pajé também pede 
para as pessoas fazerem uma festa que se chama Mahulawari, para o pessoal da aldeia levar 
até a casa do doente as esculturas de madeira. Depois da entrega das esculturas na casa do 
doente, ele já começa a ficar melhor.



AHITI 
URUCUM

Aigi Nahukua
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HALA
Teteku Kalapalo

Hala higei itsunitongo. 
Tsekegüi naha hala inhalü 
itsunite ehui leha akingalü 
tiheke kangaki titsetohoi 
ügü agilünha, kanga heale 
titsengalü isata. Ületohoi 
ha hala ikenalü tiheke 
ehui tühatomi, ehui itsomi 
tihenginankgingohoi itsomi.

Amatiwana Matipu
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HALA

Aigi Nahukua
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UGAGATI
LIXA DO CAMPO

Teteku Kalapalo

Ugagati higei aküngi uake ugagati itsa tsuhügüi inhalü lahale ande aküngi anügüpei 
otiho ikenügüki leha ibükita tiheke, akandohoileha tühanalü tiheke, inkgugileha ihoginhalü 
tiheke otiho etsu hukitaleha tisinha otiho.

KANDOHO
Amatiwana Matipu

Kandoho hanügü tiheke, 
hotuguihõhõ ikenügü, aiha. 
Alamakilüleha lepene leha 
ipegukenügü, ipegüketühügü 
ngine leha tühanügü.

Takikongo egoti tühanügü etükila leha. Lepene leha ihiginkgijü agetsingo 
egoti tehehei ekuguha. Ugagati agükiha. Lepene leha tüilü kuajaki sikutselü 
igakaho. Lepene leha sikutselü, aiha. Etükilü leha. Lepene leha igelü kagaihana 
sakanetigi. Sakanenügü leha, ülepekileha tinhegu ihenalü tiheke.

Amatiwana Matipu
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BANCO

Quando a gente faz banco, primeiro 
cortamos a árvore com machado. Quando a árvore cai no chão, cortamos um pedaço dela 
para fazer o banco. Fazemos o banco utilizando um facão e uma faquinha. Depois de dois 
dias de trabalho o banco está pronto e a gente lixa pra ficar bem bonito. Depois de lixado, 
a gente passa no banco uma tinta, para ele ficar amarelo e pintamos com carvão. Depois de 
pronto levamos o banco para vender na cidade.

Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua
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HÜGÉ
TAQUARA PARA FLECHAS
Jeika Kalapalo

Meu povo faz assim: primeiro abre uma roça, queima e depois planta na roça três ou 
quatro mudas de flechas. Essas flechas nascem, demora um pouco, de um a dois anos para 
aumentar a quantidade. O pessoal vai procurar na mata cerrada a taquara para fazer a ponta 
da flecha. A flecha serve para matar peixes, aves e animais. Esse recurso natural se renova 
sozinho, mas até hoje meu povo planta as taquaras para flechas nas roças.

Jeika Kalapalo
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   ITSEJI     TAHAKU – ITÜ
Jeika Kalapalo
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TAHAKU
Kaman Nahukuá

Tahaku hanügü kupehe. Hotugui itsi kutelü itsunina. Ülepe leha inginügü 
kupehe üngati. Tühanügü leha kupehe ünga. Tühanügü leha kupehe, aiha. Etükilü 
leha, lepene leha tuelü kupehe nhukauki, aiha.

Agutingenügü hõhõ kupehe. Aiha agutilü, itüki leha kutelü tahaku itüki, ititü 
hegei tahaku itüi. Itsi leha kutelü, ikenügü leha kupehe, ikilü leha tsemoinjü leha. 
Igelü leha üngati, aiha. Itüpe tijü leha kupehe, inkgatilü leha giti inha agutitomi, 
aiha.

Tohongõpe kogehunda ihenügü. Aiha, etükilü leha.

Itütelü leha kupehe, etükilü leha.

Kaman Nahukua
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COMO FAZEMOS O ARCO

Para fazer o arco primeiro vamos buscar a madeira no mato, trazemos para a casa e é 
lá que fazemos. Depois de pronto nós dobramos o arco com óleo de pequi e deixamos secar. 
Depois de seco nós vamos procurar a fibra do arco para colocarmos nele. Nós saímos para 
procurar, cortamos, tiramos a fibra e enrolamos, então levamos para a casa. Daí nós tiramos 
a fibra e levamos secar no sol. No dia seguinte nós trançamos e colocamos a corda no arco. 
Assim que ele fica pronto para ser usado.

Aigi Nahukua e Amatiwana Matipu
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HANDA HANÜGÜ ÜGÜHÜTU
Tahugaki Kalapalo

Igia handa hanügü, hüge 
ihüpeha tüi handa igüi.

Hotugui kutelü itsi hüge 
ihüki, inginügü leha kupehe 
üngati. Ülepene itsakenügü 
kupehe taho kusügüki, ihotakilü 
etükilü leha, andeleha tinhaho 
hatühügü atani akugi hutohoi.

Ugagatikiha tüilü handa 
igütüilü.

Aiha. Katoteleha etükilü, 
lepene leha tühanügü 
togokigeki, takiko tühanügü 
egotisü telü. Etükilüha itãoinha 
leha tunügü etuhatomi itsi.

Igiaha handa hanügü 
ügühütu. Tahugaki Kalapalo
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COMO SE FAZ O PENTE

Assim se faz o pente: com taquara 
se fazem as pontas do pente. Primeiro 
a gente vai buscar taquara e tráz para 
casa. Ali nós cortamos com faquinha 
e apontamos para ficar pronto. Assim 
já ficam prontos os desenhos de cutia 
feitos com a madeira da árvore tinhaho.

Lixamos a ponta do pente com a 
folha de ugati e ele fica quase pronto. 
Em seguida fazemos o trançado de 
algodão, demoramos dois dias neste 
trabalho. Depois de pronto entregamos 
para a mulher se pentear. É assim que se 
faz pente.

Aigi Nahukua
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KUAMBÜ
Ugise Kalapalo

Hotugui kutelü iketigi 
itsunina.

Tsetaleha iketa kupehe. 
Ülepene leha tühanügü hesinhüi 
gele katohola, kogehunda gehale 
ihekutelü atütüi kulahale itsomi. 

Ülepeneha sangatelü gehale. 
Ülepene gehale unditü tüilü.

Aiha etükilü leha.

Primeiro o homem vai ao mato 
para cortar madeira. Ele corta a madeira 
durante dois dias. Depois de pronta, ele 
pinta e coloca o cabelo. Ugise Kalapalo



KATSÜGÜ
Tahugaki Kalapalo e Kaman Nahukuá

I higei katsügü: hagu titsuteha 
etu kanga inhongoha ihisüi. Katote 
kanga heke ihisü inhambalü 
tuãkuna.

Engü gehale katsügü tsekegü 
tehehe hogisote ehuha akilü kupehe 

kanga uhitsohoi. Katsügü akipügü 
ekuguha tapenhüpi tinkgaküik o tsuhügüi gehale 
ukehutelü iheke.

Enginita tsekegüi akilü kupehe enginita 
kapeheha ehu kusügüi.
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Aigi Nahukua
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JACAREÚBA

A jacareúba serve para fazer canoa. Antigamente não tínhamos machado de ferro, mas agora 
nós temos e usamos para fazer canoa, por isso temos muitas canoas. Antigamente tínhamos poucas 
canoas e não eram feitas com o tronco da jacareúba, mas com sua casca, porque não tínhamos 
machado e nem facão de ferro.

Kaman Nahukua
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UAGI
Teteku Kalapalo

Uagi higei ehui taküigatinhüpe 
ingilango ngaküigatühügü tehugukoi. 
Kanga ki etetohokoi uãke aküita 
ihekeni, inhalü lahale ande aküigalüi 
ehui, telo lahale hata ande, tihá, ó, 
katsügü akingalü üki, tiheke, üle 
atalahale kanga egalü tiheke.

CANOA DE JATOBÁ
Tahugaki Kalapalo

O jatobá é uma madeira forte para fazer canoa. 
As pessoas vão ao mato procurar essa madeira, 
quando encontram, derrubam durante duas horas e 
meia. Depois de oito dias de trabalho fica pronta. 
O dono da canoa convida o pessoal para carregar a 
canoa do mato até a beira do rio, então ele já pode 

fazer pescarias com ela. Aigi Nahukua e Amatiwana Matipu
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KUMEHUPE
Maike Matipu e Jeika Kalapalo

Kumehupe higei etenei kugeko nkganügü, kanga kito 
tetohoi itsomi tühanalü tiheke.

Etene inhügü naha tinhipi, kangaki hegei utetoho 
timotogu muketaha egei tinhüilü kumehupei.

Uakitingo ekugubaha kangaki utegote uapakingui eteneki 
kumehupe hatühügüki ekuguha. 

Esta árvore serve para fazer remo. Cortamos esta árvore para poder fazer o remo. 
Quando o remo está pronto vamos pescar com ele. Eu não sei o nome dessa árvore na língua 
portuguesa. Ela fica no campo e a folha dela é bem pequena. É uma boa madeira para fazer 
remo.

Amatiwana Matipu e Aigi Nahukua
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ETIGE
Sikãn Kalapalo

Etige higei atütü tisinha tisünkgütoho.

Itate itü hatühügü. Hotugui itão heke togokige ihenügü itsangitüi. Agetsi 
ngune telü togokige ihenügü etükilü.

Lepeneha itate itsaketigi kutelü.

Itão heke leha ikilü takikongo egoti.

Lepene leha ihenügü iheke agetsi ngune pe imbukilü iheke. 

Aiha ihagatelü tühatomi. 

Tühanügü leha iheke agetsingo ngunebeke etükilü inha.

Aiha etükilü leha inha

Sikan Kalapalo
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REDE

Esta é uma rede feita de fibra de buriti.

Ela é muito importante para nós porque dormimos nela.

Para fazer a rede a mulher tem que primeiro tecer algodão para servir de trança, leva 
um mês para ser feito. Depois ela vai procurar broto de buriti, de onde extrai a fibra, gastando 
uns quatro ou cinco dias.

Então ela começa a tecer, levando um mês. Depois ela começa a confeccionar a rede, 
gastando vinte dias. Assim a rede fica pronta.

Sikan Kalapalo
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INHU AKETÜHÜGÜ
COLAR DE CARAMUJO

Tahugaki Kalapalo
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INHU TÜILÜ ÜGÜHÜTU
Tahugaki Kalapalo

Hotuguiha kutelü uhijüinha étuna itsunina enginita ihogijü kupehe takiko, 
tilako tatakegeni, amigehale kutelü aigehale ihogijü kupehe, heine hügape, 
katote hürape itsote akenügü kupehe tahoki. Agetsiniha inhu etijü nhatüini, 
katoteha akenügü nhatüi kukegotisü cem saküngindu inhügú tükijü leha igukaki 
itsukijü tehehei itsomi, tilako kukegotisü telü.

Ülepene ipolü takikongo egoti, aiha inapitselü atau uguponga inhontindetomi 
togokige kaenga, togokige ikenügü leha inhotigüi, asataha uhijü isihetohoi agetsi 
asataha, akenügü isagage.

Ülepene inhontindelü agetsingo egoti etükilü leha tehehei.

COMO SE FAZ COLAR DE CARAMUJO

Primeiro a pessoa procura o caramujo no mato cerrado e no campo. Tem vezes que a 
pessoa encontra dois, três ou quatro. Aí tem que voltar novamente para procurar até inteirar 
a quantidade que dê para fazer o colar. Dependendo da qualidade do caramujo, para fazer 
um colar precisa de quinze a vinte caramujos. Então a pessoa começa a cortar o caramujo em 
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forma de plaquetas, conforme o desenho. Para cortar leva uma semana. Depois de cortado 
tem que lixar um por um, levando dois dias. Em seguida, começa a furar. Cada um tem um 
furo em cada ponta, esse trabalho 
leva apenas um dia. Daí começa a 
trançar os fios de algodão, durando 
meio dia de serviço. Assim o colar 
fica pronto.

Esse trabalho é realizado 
pelos homens. Os colares são 
usados pelos homens, mulheres 
e crianças. É de grande valor para 
nosso povo.

Tahugaki Kalapalo
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I AKUÃGÜ TINGIMBÜNGÜ
Tahugaki Kalapalo

Sábado koko uenitu, uentümi ataha akuagü 
enügü ugeponga, kaenga uigelüti inhügü. 
Uihenügü leha iheke uinhatügü kae 
titselü leha tali.

Tua kuẽgu hogijü tiheke. Igihükügüte 
ekugu tugepakinhü ugupo kuge atani, I 
akuãgü ingiketsapa kuge tügekünhükinhü.

ESPÍRITO DE ÁRVORE INVISÍVEL

Na noite de sábado para domingo eu sonhei. No meu sonho 
chegou um espírito do pássaro pombinho e ele pedia para me levar 
ao céu. Ele segurou na ponta do meu dedo e fomos voando, até 
encontrarmos o mar. No meio do mar tinha um espírito de 
árvore numa ilha, como essa árvore que desenhei com um 
homem forte.

Tahugaki Kalapalo
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UĒGÜHI 
Taliko Kalapalo

Uẽgühi higei totoinhü inhalü ngamuke 
otoheke ihijüi itsehukepolü leha iheke tueholü 
leha iheke, üleatehe ihinho ngamuke otoheke 
ihetote titai.

Üleatehe egitsü oto heke kine igelü, 
homi igelü uẽgühi otoinho itsotudüingi, kuge 
hungü otai, inhalüha taloki ikenümi egitsü 
itsotetsi ikenalü. Inhalüha ngamuke otoheke 
ikenümi itse hukepolü leha iheke.

Nengeti uẽgühi totoinhü.

Taliko Kalapalo
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O ESPÍRITO DA ÁRVORE UĒGÜHI

Este recurso natural tem na região da 
minha aldeia Kalapalo, na minha língua se 
chama uẽgühi. Essa madeira é usada na festa 
do Kuaryp. A madeira é pintada e enfeitada, 
ela representa o falecido que era cacique da 
aldeia, ou da família do cacique.

Esta madeira tem espírito muito 
perigoso, a criança de um ou dois anos pode 
ficar com diarréia se o seu pai derrubar essa 
árvore.

Quando nós fazemos a festa Kuaryp as 
pessoas vão derrubar uẽgühi, então o dono 
da festa leva beiju e pimenta para oferecer 
para o espírito da árvore uẽgühi, para ele não 
atacar as pessoas. Se o dono da festa não 
levar o beiju e a pimenta para o espírito, ele 
pode fazer mal para as pessoas.

A madeira uẽgühi tem espírito parecido 
com gente, é um espírito muito perigoso.
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UAGI
Maike Matipu

Uagi hegei totoinhü 
tuguaha otoi itseke helei.

Tugua heke naha 
kelü kinaunkgilü leha 
iheke, itsuẽin ekugu 
leha kügünu tugua heke 
kegote.

Kugehüngü ekuguha 
egei itsekei, kelü naha iheke 
kaenga leha kakuãgü igelü 
iheke tike ülegote ekuleha 
kigehunkginügü. Inhalü 
mukeha ingilüi kupehe, 
hüati tsügütse hale ingite 
otogote tsügütseha inha 
isinügü kugeiha atühügü. 
Tugua heke naha kapilü, 
nhahe ekuleha kapungu.

Maike Matipu
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JATOBÁ

O jatobá tem um espírito perigoso que faz mal 
para as pessoas, na hora que o espírito pega a alma 
da pessoa ela fica doente e pode chegar logo a ficar 
em estado grave. A família do paciente vai chamar o 
pajé para curar o doente. 

Os pajés fazem pajelança no doente e o pai do 
paciente pergunta sobre a situação do doente para o 
pajé. O pajé vai contar a história de como o espírito 
fez a pessoa adoecer. O pajé fica direto curando 
o paciente, porque o pai do doente fica muito 
preocupado. O pajé tenta fazer o paciente escapar 
da doença e da morte.

O paciente sempre está desmaiando, porque o 
espírito leva a alma do doente para qualquer lugar, 
por isso ele desmaia direto.
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TALI
Taliko Kalapalo (Tanguro)

Tali totoinhü üle atehe kũnga telü tijüinha, isikusüi itsomi ahe tinho batomi 
otoheke, kidoto helei otoi üleatehe künga etüilü itsi egitsehe itsote, inhalü 
taĩgipingo heke ihijüi tueholü leha Oto heke.

COPAÍBA

A copaíba tem um espírito que ajuda o rapaz 
que fica na reclusão. O rapaz tira óleo de copaíba para 
ele pintar o corpo. Na hora da festa Kuaryp todos os 
rapazes passam o óleo de copaíba no corpo, para não 
perderem a luta.

Taliko Kalapalo
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I IMUTUNGU
Aigi Nahukuá

I imutungu, etuha egepege, atabapege. 

Tukuti inhangoha ikugupei, enginiha inge 
heke ilijü, gogigogi ekuguma inhi tui ngegüi.

Esta flor fica na capoeira e no cerrado. Ela serve para o beija-flor, que se alimenta 
do líquido que ela tem. Além disso, alguns insetos se alimentam com o líquido das flores, 
principalmente a abelha que faz mel.

Nhukatalü
Nhukatagü

Aigi Nahukuá
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ONDÓSI
Aigi Nahukuá

Ondósi higei i, étuha 
atambapege.  Inhalüha ihisü 
injü.

IKU AGÜ
Ugise Kalapalo

Iku higei ikugukiha katangatelü 
kihü kae. Tiketinhüpegeha inhügü.
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ĒTI-HISÜ
Aigi Nahukuá

Ẽti-hisü higei timsibüngü, inhalüha ag¨pe ekulüi.

Ẽtuha,  atabapege, itsunite.
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I HISÜ TINSINHÜ/ TINHAMBANHÜ
DIAGNÓSTICO DO MANEJO E NÍVEL DE ABUNDÂNCIA DAS FRUTÍFERAS 

NATIVAS NA REGIÃO DO POVO KALAPALO

Nome da 
fruta

Época da 
fruta Habitat Situação de 

Manejo
Diagnóstico de 

abundância

1- Indze
Outubro e 
novembro

Inkage
Cerrado

Indipügü ngongo 
hongope
Colhe do chão

Aküngi
muito

2- Atü
Outubro a 
dezembro

Inkage
Cerrado

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

3- Agü
Fevereiro 
e março

Itsunite
mato

Indipügü ngongo 
hongope
Colhe do chão

Aküngi

4- Enguhe
Outubro e 
novembro

Otiho
Campo do cerrado

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

5- Inhambe Abril e maio
Itsunite
Mato

Indipügü ngongo 
hongope
Colhe do chão

Aküngi

6- Geküjü
Outubro e 
novembro

Egepege
Terra preta

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi
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7- Kajüẽgike Março a maio
Itsunite
mato

Inakenügü 
Colhe da planta

Aküngi

8- Hon Junho e julho
Egepege
Terra preta

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

9- Agô Março e abril
Itsunite
Mato

Imetsulü ikenügü
Colhe do chão ou 
derruba o pé

Aküngi

10- Kingi Março e abril
Ngahukute ipa iküa
Beira do córrego 
e lagoa

Indipügü imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

11- Asügü
Dezembro 
e janeiro

Otiho
Campo

Indipügü imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

12- Ugiti
Janeiro e 
fevereiro

Ngikaho
Cerrado

Indipügü imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

13- Katagagü
Fevereiro 
e março

Otiho
Campo

Indipügü imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

14- Susu
Fevereiro 
e março

Tiketinhũpege
Cerrado

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi
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15- Ugukumi
Outubro e 
novembro

Ngikaho
Cerrado

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

16- 
Ugitikuẽngü

Maio e junho
Itsunite
Mato

imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

17- Pomã Maio e junho
Itsunite
Mato

Ikenügü
Derruba o pé

Aküngi

18- Kangaga Junho e julho
Ipa iküa
Beira da lagoa

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

19- Tapogo
Setembro 
e outubro

Haguinga ikua
Beira do rio

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

20- Napoga Junho e julho
Otiho
Campo

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

21- Tahohota
Novembro e 
dezembro

Hankguinga 
igapehe
Beira do rio

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

22- Ngukuagi
Outubro e 
novembro

Otiho
Campo

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi
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23- Agakutahi Abril e maio
Tuãkua
Na água

Tuakuati
Colhe da água

Aküngi

24- Uga Março e abril
Ngikaho
Cerrado

Inakenügü itsaengo 
pe ngine
Colhe da planta

Aküngi

25- Inhuin
Fevereiro 
e março

Ngikaho
Cerrado

Ngikaho
Derruba o pé

Aküngi

26- Akaga
Outubro e 
novembro

Otiho
Campo

Otiho imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

27- Kuhugu
Setembro 
e outubro

Etepege
Aldeia velha

Etepege imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

28- Kumigu Maio e junho
Otiho
Campo

Otiho imetsülü
Colhe do chão

Aküngila
Pouco

29-Kagutaha
hügahegü

Agosto e 
setembro

Otiho
Campo

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi
Muito

30-Tikutsinhü
Kanhugagü

Janeiro a 
março

Hankguingaigapehe
Mata ciliar

Hnkguingaigapehe
Imetsülü
Colhe do chão

Aküngila
pouco
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31- Enti Maio e junho
Ngikaho
Cerrado

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

32- Kuloki
Agosto e 
setembro

Otiho
Campo

Ngongoho
Colhe do chão

Aküngi

33- Katuga
Outubro e 
novembro

Inkage
Cerrado

Ngongoho
Colhe do chão

Aküngi

34- Uakunhu Março
Otiho
Campo

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

35- Itohisü Junho
Inkage
Cerrado

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngila
pouco

36-Atahauika Novembro
Haguiga igapehe
Mata ciliar

Ngongoho
Colhe do chão

Aküngi
Muito

37-Uẽgühi Agosto
Itsünite
Mato

Ngongoho
Colhe do chão

Aküngi

38- Kaünti 
hisü

Junho e julho
Otiho
Campo

Ngongoho
Colhe do chão

Aküngi
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39- Agapi 
huẽgü

Fevereiro 
e março

Haguiga igapehe
Mata ciliar

Ikenügü
Derruba o pé

Aküngi

40- 
Hikutahauika

Março e abril
Hankguinga 
Igapehe
Beira do rio

Tuãkua 
Colhe na água

Aküngi

41- Uãgu Abril e maio
Ngikaho
Cerrado

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

42- Kohi
Setembro a 
novembro

Otiho
Campo

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

43-Asuti
Fevereiro 
e março

Haguiga igapehe
Mata ciliar

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

44- Tamatama
Setembro 
e outubro

Itsunite
Mato

Ikenügü
Derruba o pé

Aküngi

45- 
Hagatsuẽgü

Novembro e 
dezembro

Ngikaho
Cerrado

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

46- 
Tehukukuẽgü

Março e abril
Inkage
Cerrado

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngila
Pouco
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47- Agapi Maio e junho
Atabapege
Cerrado

Ikenügü
Derruba o pé

Aküngi
Muito

48- Kagagi Março e abril
Itsunite
Mato

Imetsülü
Colhe do chão

Aküngi

49- Hatata
Setembro 
e outubro

Haguiga igapehe
Mata ciliar

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi

50-Kuon
Agosto e 
setembro

Otiho
Campo

Indipügü
Colhe do chão

Aküngi

51- Tugumai
inhakigügü

Março e abril
Hagutsitsute
Mata ciliar

Inakenügü
Colhe da planta

Aküngi
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Taliko Kalapalo (Aiha), Taliko Kalapalo (Tanguro), Teteku Kalapalo, Aigi e Kaman Nahukua, Ugise Kalapalo, Maike Matipu

INDZE
PEQUI

KINGI HISÜ
FRUTA DE BURITI

TAMATAMA
INGÁ

ASUTI
MARACUJÁ
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Taliko Kalapalo (Aiha), Taliko Kalapalo (Tanguro), Teteku Kalapalo, Aigi e Kaman Nahukua, Ugise Kalapalo, Maike Matipu

KATUGA
MANGABA

KUHUGU
MACAÚBA

ASÜGÜ
MURICI

ETI

KAGUTAHA-HÜGAHEGÜ
CAJU

SUSU
ABACAXI

AGAKUTAHI
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TÜHENKGINHÜ

TAHA
Ugise Kalapalo

Taha higei iku ongitegoho nhukau tüilü 
gehale satati.

Esta cabaça serve para guardar óleo de pequi 
e de copaíba

Aigi Nahukua e Ugise Kalapalo
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NGÜNE
Tahugaki Kalapalo

1 - ondó

2 - inhé

3 - sitisu

7 - áhü

4 - sitisu

5 - üngita

6 - haia

8 - óim
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NGÜNE ENGIKONDOI TÜINHÜ
DIAGNÓSTICO DE MANEJO E NÍVEL DE ABUNDÂNCIA DOS RECURSOS 

NATURAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DA ALDEIA TANGURU

Recurso natural Habitat Situação de 
manejo

Situação de 
abundância

1- Aahagu/hala/
itseji/agü/ uẽgühi

Itsunite (mata alta) Ikenügü Aküngi

2- Üngita/hala/ Itseju/
agü/tahaku/ uẽgühi

Itsunite Ikenügü Aküngi

3- Kanga hetoho/
tahaku ondo

Itsunite Ikenügü Aküngi

4- Sititsu Itsunite Ikenümi (derruba) Haki

5- Sipo/õdo/tahahu Itsunite Ikenügü Aküngi

6- Õin Itsunite Ikenügü Haki

7- Ungita gimitsü Itsunite Ikenügü Aküngi

8- Ahü/sitistu Itsunite Ikenügü Haki

9- Üngaũ/sitisukusügü Itsunite Ikenügü Haki

10- Inhe/ipugu Ngikaho Inhokilü (arranca) aküngi

11- Uhaku/tahaku Itsunite Ikenügü aküngi 



DIAGNÓSTICO DE MANEJO E NÍVEL DE ABUNDÂNCIA DOS RECURSOS 
NATURAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DAS ALDEIAS MATIPU E PIV KULUENE

Recurso natural Habitat Situação de manejo Situação de 
abundância

1- Aahagu/ uẽgühi Itsunite (mata alta) Ikenügü Aküngi

2- Üngita/hala Itsunite Ikenügü Aküngi

3- Kanga hetoho Itsunite Ikenügü Aküngi

4- Sitsitsu Itsunite Ikenümi (derruba) Aküngi

5- Sipo Itsunite Ikenügü Aküngi

6- Õin Itsunite Ikenügü Aküngi

7- Ahü/sitistu Itsunite Ikenügü Aküngi

8- Üngaũ/sitisukusügü Itsunite Ikenügü Aküngi

9- Inhe /ipugu Ngikaho Inhokilü (arranca) aküngi

10- Uhaku/tahaku Itsunite Ikenügü aküngi 
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Agahagu ipoinhiko

Angau
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Taliko Kalapalo (Tanguro)
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Sitsitsu ngune engikodoho.   Oim ngüne ointsoho.

Ege heke ngita inpointsa. Inhe onkinipe teta leha üngati.

M
aike M

atipu e Taliko Kalapalo
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Ege heke inhe onkita, ngüne ipogui.

Agahagu ipotsa agoheke kugeko heke, ngüne agahagulü.

Teteku Kalapalo



100

PLANO DE MANEJO DA SUCUPIRA E 
MADEIRA LIXA
Teteku Kalapalo, Maiki Matipu e Taliko Kalapalo

Na nossa região a árvore que está acabando chama-se sucupira, que é 
difícil de achar no campo. Todos os anos o pessoal do Alto Xingu faz artesanato, 
por isso que nós do Alto estamos preocupados com essa árvore. Precisamos 
reunir a comunidade e plantar esse pau no campo.

 Na nossa aldeia está acabando a madeira de lixa, por isso estamos querendo 
plantar essa madeira. O pessoal está derrubando a madeira que chamamos de 
lixa para fazer banco. Essa é minha preocupação, vamos reunir a comunidade e 
plantar esta madeira que está acabando. Não podemos deixá-la acabar.

PLANO DE MANEJO DA EMBIRA
Tahugaki Kalapalo

Na minha aldeia Tanguro está ficando difícil de encontrar embira perto das roças. Quando 
construímos a nossa casa temos que ir longe para procurar embira, aproximadamente quatro 
quilômetros no mato para achar bastante pés. Por isso eu vou conversar com a comunidade 
sobre o manejo, como é que nós podemos manejar este recurso natural. Tentaremos plantar 
esse recurso próximo à aldeia.
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Ege heke sitsitsu ipo itsa 
ngüne engikodoho, ngüne 
hata iheke.

Ele está carregando vara 
para fazer casa.

Ege heke õin ikita itsunite ngüne 
õin tsohoi itsomi.

Ele está carregando embira para 
fazer casa.

Teteku Kalapalo
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CALENDÁRIO

O calendário dos povos do Alto Xingu é feito olhando certas estrelas que aparecem no 
horizonte na direção sudeste. A observação acontece antes do sol nascer. Cada uma dessas 
estrelas tem nome e significa o início de uma estação. Cada estação tem suas características: 
é a época de uma fase da preparação ou do cultivo das roças, é a época de pescar certos 
peixes, de certos fenômenos atmosféricos (chuvas), de festas. Para a maioria das estrelas 
colocamos também o nome que os caraíbas usam, os caraíba que estudam o céu e as estrelas, 
que são os astrônomos*.  Esta é a astronomia dos povos karib do Alto Xingu. Os caraíbas têm 
sua astronomia, diferente.
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KOHONGO IHATIGOTE 

Kohongo igakahongo - a estrela que vem antes de 
Kohongo

Época: meados de junho, julho e agosto

KOHONGO (PATO) 

Kohongo ihatigoteha, ihetoho hotegomi 
leha, hikutaha etsuintsitomi leha, uagiti 
tetomi leha kitsotoi, kuigi itomi leha, 
ülehata, egitsü itsomi leha.

Época: junho, julho e agosto

Nomes dados pelos caraíbas: Procyon e 
Canopus

Aigi Nahukua e Kaman Nahukua
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UNDÜTÜ ETIGOKETÜHÜGÜ 

Pedaço do rabo da estrela Undütü

Epoca: setembro    

UNDÜTÜ

Indze inditoho, ana itegoho

Epoca: setembro e outubro

Nomes dados pelos caraíbas: 
Corvus, e o rabo de Hidra e Alphard

TINGUHISUGINHÜ - 
OLHO 
VERMELHO 

Nomes dados pelos caraíbas: Antares em Scorpio

Ugise Kalapalo
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AMBISA 

Época: novembro e dezembro

Ana inhambalü etinenügü,

kuiginhupe etsimbükilü hata leha, 
kanga etuhijü muke leha. 

Para os caraíbas fica perto da estrela 
Antares.

       

Jeika Kalapalo
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TUTE 

Kanga atsakitomi leha katote.
Época: janeiro, fevereiro, março, abril

Nomes dados pelos caraíbas: Altair com beta e gamma Aquila, Formalhaut com 
alfa Grus e beta Grus

Aigi Nahukua



OGO - O JIRAU 

Kongoho etsimbükitaleha, ülegoteleha tuhinhaho, ihetoho ohinhaketomi.

Época: março, abril e maio

Nomes dados pelos caraíbas: Pégaso (o grande quadrado composto pelas 
estrelas Alpheratx, Scheat, Albenib, Markab)

107

Jeika Kalapalo
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TÕ - A EMA 

Kongoho ngingilü leha 

Ĩ’hunkgu, keünti inhügü leha tsuẽi

Época: junho

Nome dado pelos caraíba: Pléiades

*Os nomes das estrelas usados pelos caraíbas foram tirados do estudo de Ellen Basso, antropóloga que trabalha há muitos 
anos com os Kalapalo. Este estudo está no livro dela, escrito em inglês, intitulado “In favour of Deceit. A Study of Tricksters in an 
Amazonian Society” (Tucson: The University of Arizona Press, 1987)

Jeika Kalapalo



Aigi Nahukua
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