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A sociobiodiversidade da roça 
panará e o projeto “Puu popoti”

 
Kâprẽpa Puu Popoti Hã Kia – O 
livro da roça redonda dos Panará 
é um dos resultados do projeto 
“Puu popoti – Resgate das Roças 
Tradicionais Panará”, realizado pela 
Associação Iakiô, dos Panará, com 
apoio do Instituto Socioambiental 
e do ISPN (Instituto Sociedade 
População e Natureza). O Livro da 
Roça tem o objetivo de ser usado 
por toda a comunidade panará, 
nas suas escolas e fora delas. O livro 
foi construído ao longo de dois 
anos, pelo esforço de mulheres e 
homens, velhos e jovens panará, 
que participaram dos encontros e 
oficinas temáticas realizadas nas 
aldeias da TI Panará. A autoria dos 
textos e desenhos é dos professores 
e alunos das escolas panará, a 
partir da pesquisa que realizaram 
com os conhecedores e de toda 
a comunidade. Nosso trabalho 
foi organizar o material e realizar 
revisões nos textos e exercícios.

O projeto “Puu popoti” foi uma 
iniciativa dos Panará, preocupados 
com as mudanças que vêm 
ocorrendo e que afetam o modo de 
vida e a alimentação nas aldeias. 
Ao reconhecerem que a produção 

agrícola – a abertura de novas roças e 
o cultivo da variedade de alimentos 
conhecidos – estava comprometida 
pelo aumento no consumo de 
alimentos da cidade (ippẽ jõ sõ), que 
é fornecido nas escolas e também 
comprado pelos membros da 
comunidade, os Panará sentiram 
a necessidade de retomar práticas 
agrícolas e fortalecer a produção de 
suas roças. Para tanto, seria preciso 
um esforço coletivo de trabalho e um 
foco na transmissão dos saberes para 
as novas gerações. Durante as oficinas, 
os jovens solicitaram a presença dos 
anciãos panará, mulheres e homens 
que possuem ampla experiência e 
grande conhecimento sobre as roças. 
Os velhos (topytũmãra) e velhas 
(tuatũmãra) narraram, no centro 
da aldeia, na escola e nas próprias 
roças, como é que tradicionalmente 
se escolhe uma terra boa para uma 
roça; como é que se derruba o mato, 
acompanhando uma circunferência; 
como se acompanha os sinais do 
clima, da vegetação, das águas, das 
estrelas; como é o calendário panará 
e como acompanha-lo para saber a 
época boa da queima ou do início 
do plantio; velhos e velhas ensinaram 
como se cuida de cada planta da 
roça, da semente à frutificação. Os 
mestres panará também relembraram 
um conjunto de regras que 
acompanham a atividade agrícola, e 
que se respeitadas, favorecem o bom 
crescimento dos alimentos. Contaram 
também quem é que planta cada 

alimento, se o homem, a mulher ou 
a criança e quando é que se planta. 
Descreveram como se faz a colheita 
e o armazenamento dos produtos 
para posterior consumo. E trataram 
ainda do preparo desses alimentos, 
atividade eminentemente feminina, 
revelando uma culinária sofisticada  
e saborosa.

Durante a realização do projeto 
veio à tona a complexa malha 
de saberes e práticas do sistema 
agrícola panará, aquilo que sustenta 
a sua sociobiodiversidade. Noções 
como as de beleza e precisão das 
roças aparecem no discurso das 
mulheres e homens e se materializa 
no chão, na disposição espacial 
das plantas. Acompanhando 
motivos geométricos, círculos 
de mandioca ou milho, linhas de 
bananeira, quadrantes de amendoim 
ou batata, a roça redonda (puu 
popoti) é uma execução agrícola 
cuidadosa e sofisticada, com valor 
estético e moral. Uma roça bem 
feita é o resultado do trabalho de 
uma família dedicada e dotada de 
conhecimentos. Para os Panará, 
fazer roças não é simplesmente 
uma maneira de produzir alimentos. 
Para além do trabalho agrícola, 
fazer uma roça é uma atividade 
que molda paisagens florestais, 
gerando adensamento de fauna e 
flora. Fazer e cuidar de uma roça é 
uma atividade que gera bem-estar, 
saúde e cuidado com o próximo. 

Por isso, a preocupação atual dos 
velhos e velhas não é apenas com a 
perda dos alimentos, mas também 
com o enfraquecimento de vários 
aspectos da vida que vão sendo 
deixados de lado quando as novas 
gerações se desinteressam pela 
atividade agrícola. As oficinas e 
conversas realizadas ao longo do 
projeto revelaram que importantes 
processos de aprendizagem ocorrem 
nas roças, sobretudo entre mulheres 
de gerações diferentes. Também 
conhecimentos sobre o mundo 
vegetal e o ambiente ao redor das 
aldeias. Além disso, relações entre 
os parentes circulam pela roça, na 
partilha do trabalho ou no consumo 
de seus produtos. Para tentar 
abarcar esses aspectos, as oficinas 
também se ocuparam de outras 
atividades e materiais que fazem 
parte do sistema agrícola. Entre 
outras, foram feitas atividades sobre 
as ferramentas usadas, os cestos 
fabricados para carregar os alimentos 
e as receitas e modos de preparo 
das comidas. Visitamos também 
as capoeiras velhas, antigas roças 
que continuam a ser usadas pelos 
Panará, que extraem daí inúmeros 
recursos. Em várias oportunidades 
os Panará também contaram muitas 
histórias, do presente e dos antigos, 
e narraram como se realizam as 
festas ligadas aos períodos agrícolas. 
Incluímos no Livro da Roça a série 
de mitos de origem dos alimentos e 
tópicos sobre as festas que ocorrem 



no plantio e a colheita de alguns 
deles. A experiência de reviver 
histórias e festas fez do processo de 
realização do projeto um movimento 
tão rico quanto os produtos que 
resultaram dele. Acreditamos, assim, 
que alguns desafios atuais puderam 
ser enfrentados pelos Panará por 
meio desse projeto e que o Livro da 
Roça é uma das formas encontradas 
para responder a esse momento. 
Trata-se de um período cuja 
facilidade de entrada de alimentos 
industrializados de baixo custo e 
baixo valor nutricional; o tempo 
destinado a outras atividades, como 
escola, reuniões, saídas à cidade; a 
limitação territorial; as mudanças 
dos tempos sociais e climáticas; são 
todos elementos que representam 
hoje pressões e ameaças sobre 
a produção agrícola panará. Por 
consequência, a manutenção de 
atividades tradicionais cotidianas se 
transforma em formas de resistência 
e luta permanente no contexto 
panará ou qualquer contexto 
indígena no Brasil. Infelizmente, 
mesmo tendo seus direitos 
reconhecidos na Constituição 
Federal brasileira, os povos originários 
ainda têm muita dificuldade de 
ver respeitados seus tempos, seus 
compromissos e suas múltiplas 
cosmovisões pela sociedade não 
indígena. Este livro é um esforço da 
comunidade panará em registrar, 
à sua maneira, seu modo de fazer 
e compreender a agricultura e os 

tempos agrícolas. É também um 
trabalho de traduzir essas práticas e 
conhecimentos para um novo espaço 
na vida dos Panará, a sala de aula. primeira parte   

Puuntokâ, nãrêê, nããjã, kâri, pô: 
Ju tã ra hon puu panãrân?

Marcação, roçada, derrubada, 
queimada: 
Como os Panará fazem roça? 

segunda parte 
Sokre pujamã kia 
O plantio da roça

terceira parte 
Sõ rê ho piõn pujamã kia  
Colhendo os alimentos da roça

quarta parte 
Panaran jõ sõ 
A alimentação panará

14

56

103

116

SUMÁRIO
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saúde, além da busca atual pela 
aposentadoria e pela bolsa família 
estão destruindo a cultura indígena. 
A chegada de mercadorias está 
nos fazendo esquecer de fazer roça 
e estamos ficando apenas com os 
alimentos da cidade. Agora temos 
um material pronto que vai ajudar os 
jovens a saberem mais sobre nossa 
alimentação tradicional.

O povo panará vem enfrentando 
desafios diferentes daqueles que os 
antigos enfrentaram. Antigamente 
nosso povo não passava por tantas 
necessidades. Nossa população está 
aumentando e percebemos que 
em 2010 já ninguém mais fazia a 
roça tradicional, e quase perdemos 
o amendoim. Por isso pensamos 
em produzir este livro e os vídeos, 
para buscar o conhecimento para 
gerações futuras de como era a 
comida panará e poder também 
compartilhar isso com outros povos 
que esqueceram suas culturas.

INTRODUÇÃO

Krêkrêasâ Panará

O interesse deste livro é registrar 
as histórias da roça tradicional 
panará, aproveitando os velhos e 
as velhas que possuem a sabedoria 
dos cultivos que nós consumíamos 
cotidianamente, mas que hoje estão 
sendo trocados pelas mercadorias 
da cidade. Essa situação deixou os 
velhos tristes, pois se eles morrerem 
ninguém saberia mais plantar a 
comida tradicional para suas famílias. 
Este livro vem para ajudar as novas 
gerações, esta é a razão pela qual 
ele é muito importante para o nosso 
povo.

Este livro pretende buscar 
o fortalecimento da cultura 
panará. Os jovens hoje estão 
enfrentando o desafio de perderem 
o conhecimento sobre como 
produzirem a alimentação para seus 
familiares. Assim, os professores 
tiveram a preocupação de produzir 
um livro para que eles saibam 
continuar vivendo com alimentos 
tradicionais. Estes conhecimentos 
são muito importantes para todos 
os professores e também para os 
alunos, que terão guardados dentro 
deste livro o material produzido ao 
longo de nosso trabalho, como as 
fotos de nossas roças tradicionais.

Nos dias de hoje, os muitos 
funcionários da prefeitura e da 
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Vista aérea da Aldeia e roçado Panará, 1999 
Foto André Villas Boas/ISA

Foto Leão Serra
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Puuntokâ  
Inpyara ra pan puu japê haty tã. 
Inpy hẽ kati sânpun haty, inkjon prĩ 
japê, sopâri: kwatipâri mẽ, posê mẽ, 
kwakripâri mẽ, akjô mẽ. Haty krekĩã 
kin rê sânpũrãhê, mãmã ni amã pa 
tõn akwyti, ikkôn mẽ, jãsy. Inpyara 
ra pin mã pẽẽ inkâ amã. Mãmã 
pêjn mãra hẽ kati sũ: jurãhã kati mĩ 
kukâri puu? Kati pa pan pãpãã puu 
japê. Pyrãhã katirê wajãrĩ kamera jõ 
puu. Mãra hẽ kati sânpũrĩ kypakĩã, 
kypatipô, kypanprâ, kypakyky. Mãra 
hẽ kati jĩn kĩãnpari: pjãn kati sokre? 
Ti jĩn kĩãnpari: jy ti hẽ kati kusyri puu? 
Mãmã pêjn jy jĩn tã kwyy puu hã 
ti sânpũrãhê kin japê. Mãmã pêjn 
kati kusyri kâjasâ ho, kati tã pjy pãã. 
Topytũmãrân ranpari rê kukârahê 
puu popoti, panãra jõ puunpe hã. 
Pyrãhã inkjarân ra ra kõõ sânpũrĩ puu 
kin japê. Mãmã pêjn ra kukâri puu, ra 
py pôô kri tã. Mãmã pêjn krekjã tã ra 
pjõrĩ inkâ tã, ra pin mã sũũrĩ: juri karê 
kukâri kamẽrân puu?

Marcação da Roça 
Para abrir uma roça, o dono da roça 
anda no mato para procurar o melhor 
lugar para plantar. Ele vai olhar a mata 
para escolher um mato baixo, onde tem 
banana brava, inajá, mamão do mato e 
cipó, um mato escuro, onde tem jabuti, 
macaco, veado. Esse é o mato bom para 
fazer a roça.

Os homens se reúnem no centro para 
conversar, então ele dirá: Quando 
nós marcaremos as roças? Todos nós 
andaremos em busca das roças. Cada 
um de vocês fará suas roças.”  Saem 
juntos para marcar e cada um marca a 
sua própria roça. Cada um vai escolher 
uma terra preta, uma terra branca,  uma 
terra vermelha ou uma terra com pedras 
minúsculas. O dono da roça vai pensar 
o que ele quer plantar e aí vai escolher a 
melhor terra para cada planta. Então, com 
um facão ele vai marcar o mato ao redor 
da roça e abrir um pequeno caminho. Os 
velhos sabem como fazer uma roça bem 
redonda, do jeito do Panará. As mulheres 
vêm com eles, para conferir se a roça está 
boa. Depois de marcarem, ao anoitecer 
eles voltam para o centro e contam onde 
ficou marcado cada roça.

Puuntokâ, Narêê, nããjã, Kâri, Pô 
Ju tã ra hon puu panãrân? 

Marcação, Roçada, Derrubada, 
Queima 

Como os Panará fazem roça?
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Kypa 
Suankjara tãn rê saswâri pjo tãtun 
puu, a tãtun kypa. Tâtamã jĩn sâpy 
ra riti kypakĩã japê, amã so kĩrãmã, 
mãmã rãmã rê tâtamã jĩn kukâri 
asêkĩãn kypakĩã puu hã. Suankjarân 
rê sânpun kin kypa, mãmã rãmã ran 
kin sõmẽra, rê amã sokre: pakwa mẽ, 
sâti mẽ, krejââ mẽ, ittu mẽ, mõsy mẽ, 
kykyti mẽ, kwyy mẽ. Tã ti jãrĩ, kypakĩã 
amã so ty pjo, mãmã rãmã sõ pinmã, 
kypakĩã amã. Suankjara tãn rê saswâri 
pytinsi kypanprâ puu hã. Jaamã sõ kin 
pjo, kypanprâ amã. Mãmã rãmã ra kin 
pjo, aten aty amã, so ty sotinkjõtimẽra. 
Kypanprâ amã kĩã kin pyti sâti. Kypatipô 
kin sõ mã, mãmã rãmã rê saswâri 
pytinsi puu hã, jaamã kin sotimẽra.  
Pãpãã soti kin kypatipô amã, sotinkjõ 
kin, so ty pjo, jaamã aty, kypatipô amã. 

Tipos de Terra  
No tempo dos nossos antepassados, eles 
não faziam as roças de qualquer jeito 
ou em qualquer terra. Eles procuravam 
pela terra-preta, demarcavam as roças 
em mata-baixa de terra-preta. Os 
antepassados conheciam bem os tipos 
de terra e por isso sua alimentação era 
boa, eles plantavam banana, amendoim, 
cará, batata, milho, abóbora e mandioca. 
Na terra-preta as plantas não morriam, 
continuavam produzindo. Os antigos, 
também faziam roças na terra-vermelha. 
Nestes lugares a comida não dava bem. 
Por isso, eles não gostavam de fazer 
roça alí, pois a mata era diferente e os 
cultivos acabavam morrendo. Em terra-
vermelha apenas o amendoim dava 
semente boa. A terra-branca era boa 
para a alimentação, muitas roças eram 
feitas alí, neste lugar a comida era boa. 
As plantas creciam bem e não morriam, 
nesta mata, na terra-branca.
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Pjôntuarân 

1 Rê sapariti pjãn sõ ra kren kypakĩã amã, kypanprâ amã, kypatipô 
amã, kypakyky amã. 
Pesquise e preencha a tabela listando quais tipos de alimentos são 
plantados em cada tipo de terra (atividade em grupo).

2 Prĩara , rê sapariti. 
Crianças, pesquisem.

Kypakĩã Kypanprâ Kypatipô / Kypakyky

Pyrên puu tã mĩ sânpũrãhê kypa! Py pa pôô jahã okjya jõ kwa 
tã, katirê wajãrĩ: 
Vamos para a roça descobrir os diferentes tipos de terra! 
Quando voltarmos para a sala de aula, respondam: 

Pjãn kypa karê sânpun kamẽrân? 
Que cor são elas? 

Jũ rã hẽn kypa hẽ? A jy rãjôti? A jy pãpãã?  
Como são essas terras? São ásperas? São lisas?

Junkjêtanin kypa? Junkjêtanko kypa? 
Qual é mais seca? Qual é mais úmida? 
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Jyypjon mõrĩ: 
Para terminar: 

Katirê wajãrĩ aprẽpi, katirê okjyn pyrãhã kypa ĩsi. 
Vamos fazer um desenho e escrever os nomes dos tipos de 
terras estudados. 

Rê wajãrĩ issi ja kâprẽpa pãã jaamã. 
Vamos montar esses nomes com as fichas de letras.

Akun ja hã 
Su sâtêpi tã akun ra sê sotontua rê 
kukârahê puu: kâjasâpasê ho, kâjasâ 
mẽ, kjytesi mẽ, rê tã pjy ahê puuntwê 
hã. Akun jãhã ra suaasêri krekjã 
kõõ pjãnrãhê pukwa kĩrãmã. Jojo 
jã ramã satâri jôjô ahã ikjyti krĩ ahê 
inkô kõõ. Krekjã amã kjy sakô. Pukwa 
amã krĩ tõ nãnsyti, inkjôti, kâjârãsuri, 
nãnsytintonsi, mãmã hẽ ra asari 
rênparahê akun, rê puu ja swârahê. 
Akũrintwê ahã ra sakjâri sâti puu 
jaamã, mãra pjârân ra krâkâri inkia 
sua ho. Ra sênkree sâti ahê. Inkjarân 
ra wajãri tumãkjâri. Rê sy ahã sâti 
panarân ra amã ku tumãkjâri. Mãmã 
ra pjaran suaasêri sõsakjã mãmã sâti 
pjyy. Tumakjâri panarân ra sunswâri 

A chegada da seca 
Quando está quase no tempo da 
seca nós preparamos o material para 
a marcação da roça: o machado, o 
facão e a lima para fazer o caminho 
de contorno da roça nova. No tempo 
da seca, a gente sempre caça de noite 
porque o céu está limpo. Quando o 
Ipê Amarelo aparece no mato e as 
flores começam a cair, o pessoal sabe 
que a anta vai banhar no rio.

A noite fica frio e tem a brisa. No 
céu também tem as estrelas, ikjôti 
(plêiades), nãnsyti intonsi (Vênus ou 
estrela dalva), kajâransuri (três marias 
– constelação de Órion) que fazem 
sinal para saber a época da derrubada 
da roça.

Vênus

Plêiades

Três Marias
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KÂJÂRÃSURI        SÂTI        KÂJASÂPASÊ        PAKWASUN

SAPÊRI        INKJÔTI        AKUN        TUMAKIÂRI

3  Prĩara  Kamerân katirê wajãrĩ 
kran soti ĩssimẽra:

a) Pjãn ho ra kârin pârimẽra?

b) Pjãn rãã pôô nãnsyti pêjn?

c) Pjãn rãã pôô kjatin puu hã?

rê kurahê intarãhã. Swankjara tãn rê 
wajãri ra pêjn tõ pakwanĩ, kwyjakrety 
kjãpo hã, rê kurahê. Pakjapêjn akun 
jahã jyypjon pârikiã atyn kia, pakiati 
junswâri inkwa hẽ.

Akun jahã ra kuri. Inta sâtêpi tã ra ho 
titi puu. Ti pakjasari inta hẽ ra sokren.

No início da seca nós colhemos 
amendoim na roça, por isso nós 
cortávamos as coxas com dente 
de paca, que chama krâsyri, 
dançamos e cantamos para a 
colheita do amendoim. As mulheres 
vão preparar a tumakjâri (batata 
seca). Na hora de tirar a semente 
do amendoim, os Panará comem 
tumakjâri com amendoim. Depois 
vão caçar para fazer o pagamento 
ao dono do amendoim. Os Panará 
guardam um pouco de tumakjâri 
para comer na época da chuva. Os 
Panará faziam também banana seca, 
para comer em outra época do ano.

No começo da seca as frutas do mato 
acabam.

No final da seca o pessoal vai 
queimar a roça, e assim que vem a 
primeira chuva, começa o plantio.

d) Pjãrãhã kĩrĩn kukwa?

e) Jy rã ra hon suankjarân kjãpo?

f) Sâti amã kri piã?

g) Jy rã ra hown swankiarã pakwa?
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4 Rênparahê mãmã hẽ soti hẽ pa asarin 
Aprendendo mais sobre os sinais da natureza 

Pãpãã  katirê sapariti krekjã amã kukwa tã sotimẽra japê. 
Pesquisa noturna: astronomia. 

Katirê pjõn hãn okjyantêmẽrân karê sânpũrãhê nãnsyti  
krekjã amã ipôri: pjãn hẽ ra asarin? 
Pjãn hẽ ra asarin akun tã? 
Reunir os alunos da escola para observação das estrelas a 
noite no centro da aldeia.  
Quais sinais podem vistos no céu? Qual informação eles 
trazem? Qual o sinal para saber que já está começando o 
período da seca? 

5 Mã mĩnpari akun hã kja 
Aprendendo mais sobre o calendário 

Katirê sânpun kukwa, mãmã pêjn katirê hokjy: 
Exercícios na sala de aulas após observação do céu:

Pjôntuarân  katirê hokjy 

Pjãn karê sânpun ĩmun kukwa mã? 
O que foi observado no céu? 

Pjãn hẽ ra asarin? 
Qual informação esse sinal indica? 

Rê tã raakjâri topytũmãra tuatũmãra mẽ sotimẽra hã ĩmun 
kia hã. Katirê hokjy pjãn rê sũũ.   
Perguntem aos velhos e às velhas sobre as coisas do céu. 
Escreva o que eles disseram.

 

 Prĩara  
Pjãn issi karê sânpun krekjã amã kukwa amã? 
Qual o nome das estrelas observadas no céu? 

Katirê wajãrĩ aprẽpi mãmã hẽ paasarin sotimẽrân. 
Faça um desenho sobre o que você aprendeu sobre os sinais 
da natureza. 
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Pujarêê  
Mãmã pêjn ho ra pa suankjara, 
raapêrin kjââ pjo, rê jin kjãnpari 
kin tãn. Raakô mã kwa pĩpin jân, 
rênkjãri, sê ra pôô inkâ tã. Jankjêti 
mĩ ho sua, rênkjãri. Pãpãã su ra pa. 
Inkjarân rê ra kõõ sêjãnprâ, inpyarân 
rê sê intomãkõn, rê sêjõ kin. Su ra 
pa, rê pari. Pêjn, kwâramã, py su ra 
pa, rênkjân mãnpe puu mã. Jyyri 
rê wajãrĩ, rê mãnpe. Pãpãã ho ra 
pa, mãmã ra mãnpen, rê pari, rê ho 
jyypjon hasô.

Rãhã, rênkjãri, ta mã nĩrĩ, rê 
mãnterahê, ta tã sõtinkjêti rĩ. Mãmã 
pêjn rê py pakjati, junswâri, rê kârahê. 
Pêjn ho ra pa kâri ho, raapêjn pjo 
swankjara, koomãkja pjo, rê sokjatâri 
rõ pjo. Pãpãã rê soti mãnpe ahê, ra 
tutun mã pytahê. Pêjn inĩ ahê kõõ 
raapô puu kõõ. Ra tutun, nãnkjân  
kati nin.

Roçada 
Assim faziam os antigos. Não 
trabalhavam sozinhos. Eles sempre 
tinham o pensamento bom e 
paciência para esperar o tempo da 
chuva. Eles voltavam para o centro 
para falar da roça. Avisavam em qual 
iam começar a roçada. Todo mundo 
ia junto, as mulheres se pintavam 
de urucum, os homens pintavam 
os olhos de preto, ficavam todos 
bonitos. Eles iam roçar e terminavam. 
No dia seguinte eles iam para outra 
roçada.

Terminavam a roçada de todos, 
terminavam a retirada dos paus e 
folhas menores. Eles avisavam que 
estava bom e diziam para deixar 
secar bem, passar um tempo. 
Depois começava a derrubada. 
Quando começava a derrubada, os 
antigos não trabalhavam sozinhos. 
As pessoas de hoje não sabem, 
os antigos sabiam. Trabalhavam 
juntos todo mundo, para depois 
descansar. Para  o mato secar logo, 
eles apressavam o trabalho na roça. 
Enquanto a roça secava sozinha, eles 
descansavam.

Na época de roçada, vamos caçar 
anta. Cada um sai pelo rio para 
procurar a anta no período da seca. 
A gente fica no mato e volta antes 
da chuva cair e molhar a roça. 
Esperamos os trovões anunciarem a 
chuva e assim, já podemos queimar 
a roça.
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6 Rênparahê nãrêê  
Aprendendo mais sobre a roçada 

Pjôntuarân  katirê sapariti nãrêê hã kia japê 
Pesquisa sobre roçada

Jy rã ra hon puu rê kukârahê? 
Como são escolhidos os lugares de abertura das roças? 

Pjãn kypamã sotinkĩõ kin?  
Quais o tipos de terra que os alimentos crescem bem?

Jy kati hon puuntokâ ka ho popotahê? 
Como é feita a marcação para que a roça fique bem redonda? 

Pjãrãhê ra kâri pâri pãppãã? 
Porque as pessoas trabalham juntas na abertura da roça? 

Pjãrãhã ra wajãrĩ puu? 
Porque é importante aguardar a época certa para começar a 
roçar? 

 Prĩara  rê sapariti 
Pesquisa

Katirê raakjâri ka nãpjâmẽra: 
Perguntem para suas mães:

Jytihẽ kwan puu ka tõ apjâra jõ? 
Quantas roças sua família tem? 

Pjãn sõ rê kre ka tõ apjârân pujamã? 
Quais alimentos estão plantados nela? 

Rê wajãri kamẽrân pujaprẽpi, sõmẽra ĩssi mẽ. 
Faça em sala de aula uma lista de alimentos  
e um desenho da sua roça. 
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Kâjakriti 
 Kâjakriti ran sârêê, si raarê japên pjo. 
Panãra raapêjn pjo. Mãmã ran sârêê, 
japêjn kâjakriti. Suprêjn ra paapêjn. 
Mãmã hẽ ti ran saswâri, mãmã hẽ, 
kâjakriti hẽ. Mãmã ti pytamã ra 
mãnpe, pytikwan mã tã pa waka 
puu hã. Jan kypy ran sê rõõ, jan kypy 
pan. Suankjarân rê pjâri, mãmã rê tã 
sun suankjarân. Inne, rê sun pjo, rê 
sânpun rãnko... Krekjã amã sâpêjn 
waka, ikwa pĩpin rãnkjâ aka amã. 
Pytikwan sâpêjn, pytamã ti mãnpe 
pjo puu mã, ti jãrĩ, kâjakriti hẽ. Sê 
sõtinkjââ pjo pujahê. Jan ti mãnpe 
pytikwan. Rê mã sun kõõ, ti ran sê ho 
wy puu. Ja rê sun taankjâ suankjarân. 
Ran sê kwa mãmã nĩ, ipôri, pemmã. 
Mãmã pêjn jy su pôô kukre tõ amã 
kia, ti tãkô ahê puu hã. Ti tãkô ankjâ, 
ti mã wajãrĩ rõ. Jy sênkjy, ti pan ra pê 
sê kukwyn. Ti ra pê sê rõan kâjakriti, 
mãmã pêjn jyypjon kâjakriti.

Machado de Pedra Gigante 
O Machado-gigante roçava para 
nossos antepassados, nós não 
trabalhávamos. Os Panará não 
trabalhavam. Ele roçava para nós, o 
machado-gigante trabalhava. Nós 
ficávamos em paz. Ele é quem fazia 
para nós. Então ele terminava de 
uma vez só, ficava de madrugada até 
amanhecer na roça. Antigamente 
acho que nossos antepassados se 
deitavam, antigamente acho que 
viviam. Os antigos o descobriram, 
então falavam sobre ele. Pode ter 
sido, eu não contei, eu nunca vi isso. 
À noite trabalhava até o amanhecer, 
durante o dia permanecia imóvel, 
quieto. Não dormia por causa da 
roça. Ele já havia terminado na 
madrugada. Eles lhe pediam para 
o Machado-gigante fazer roças 
grandes. Isso os antigos contavam. 
O Machado morava ali, no centro, 
dentro de casa. Então chegou um 
índio de outra aldeia para lhe pedir 
roça. Ele pediu em vão, machado-
gigante não fez. Ele ficou chateado 
e quebrou o machado. Então 
machado-gigante acabou.

Pjôntuarân  
7 Kamẽrân, pjôntuara mẽ, pjântuara mẽ, katirê wajãrĩ pyrãhã 
Atividade individual 

 
Rê wajãri kâjakriti aprẽpi hã kia sũũri. 
Faça uma história em quadrinhos contando a história do 
machado de pedra gigante. 
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Sotimẽra 
Suankjara tãn panãra ho raapêjn pjo 
ippẽ jõ sotimẽra ho. Pjãrãhê koomã, 
jãhã, aka ahã? Jan panãra raarê apêjn, 
kâânpe ho. Rê sokre japêjn jõntuasâ 
pâri ho. Pjãn soti ho raapê rãpêjn 
suankjara tãn? Mãmã ra ho pa tâtin, 
kopy ho. Pan ho sê ho ra pa jõntuasâ 
pâri ho, rê ho pôjahê ittu kypa pêjn. 
Inkjara ra ho sâpêjn tõn kopy ho, rê ho 
jin târahê, ra pa hate puu tã. Inpyarân 
rê raamãrĩ rõa, mãmã rãmã ra jin kõõ 
ho pan kopy ho.

Ferramentas 
Antigamente os Panará não usavam 
ferramentas de metal como hoje 
em dia. Nos tempos passados, os 
panará só roçavam com machado 
verdadeiro, de pedra e plantavam 
com varas compridas de siriva, que 
chamamos kolp.  Até hoje usamos 
o Kolp, para tirar batata da terra. As 
mulheres também levam o kolp para 
a roça para se proteger de algum 
bicho quando vão sozinhas sem 
homens acompanhando.

 Prĩara  
8 Rê wajãrĩ kâjaprẽpi hã kia. 
Faça um desenho da história do machado de pedra gigante 
(atividade individual).
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9 Mã mĩnpari suankjara jõ soti hã kia, koomã kia mẽ pyn 
Conversa sobre as ferramentas antigas e atuais

Pãpãã  
Mã mĩ pjõn topytũmãra mẽ, tuatũmãra mẽ, pjôntuara mẽ, 
hokjya jõ kwa tã mũnparahê sotãkja. 
Vamos reunir os velhos na escola para aprender sobre as 
ferramentas.

Pjãn rê wajãrĩ inkjarân suankjara jõ soti? Mã ran pa kââ 
tuatũmãran rê sũũrãhê inkjara jõ sotimẽra suankja tãn kia? 
Quais ferramentas antigas eram feitas pelas mulheres? 
Vamos chamar as mulheres mais velhas para contar sobre as 
ferramentas que elas usavam? 

10 Rênparahê nãswâmẽra  
Aprendendo mais sobre cultura material

 Prĩara  
Nãswâ aprẽpi katirê wajãrĩ, katirê hokjy soti ĩssi mẽra. 
Fazer desenhos da cultura material panará e escrever nomes.

Pjôntuarân  
Pjântuarân katirê wajãrĩ okjy amã suankjara jõ sotãkia. Jũ rã 
hẽn jahã kia?  
Façam um texto sobre as diferenças entre as ferramentas 
antigas e atuais. 
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Jõntosô kan 
Haty pêjn ra jĩn tã ho pôô jõntosô ho, 
rê parahê kan hã. Ra jũn tã mã kârin 
asôntwê hã. Mamã pêjn ra jĩn tã ho 
pôô kri tã, rê jĩn tã ho sônnĩ ahê. Ra 
jĩn tã sô ho nĩn jõntosôntwê. Mamã 
rãhã ra jĩn tã ho pjõrin hatte sôjy kan 
wy hã, sôkĩãn hatte kan pãã hã. Tã 
ra jĩn tã wajãrĩ inpyarân jõntosô, rê 
parahê kan hã.

Rê jĩn tã kjatasyrahã, mamã pêjn ra 
parin kan hã. Rê mãnpeahã raamã 
sotinkjârĩ ittu, sâti mẽ, tumakjâri mẽ. 
Ra kripjâ apjâran jõntosô karãmã. 
Rê amã sotinkjân pjo, soti wy mẽra, 
sotijutĩ mẽra. Jõntosô karãmã, rê ran 
sotinkjân inkjarân kripjâ apjâran, rê 
raasôn amã sokurahê.

O cesto de tucum 
 Nós vamos para o mato, buscar 
tucum, a folha do tucum, para fazer 
cesto. Se está muito alto, derrubamos 
o pé de tucum para tirar a folha nova 
dele. Depois trazemos para a aldeia e 
deixamos secar. Buscamos as folhas 
secas de tucum e aí separamos as 
folhas grandes das pequenas, as 
folhas compridas para cesto grande e 
as folhas curtas para cesto pequeno. 
Assim os homens fazem com as 
folhas de tucum, para eles trançarem 
cestos.

Em seguida, nós começamos a 
amarrar a base, depois trançar o 
cesto. Quando acaba de tecer o 
cesto podemos começar a usar, para 
colocar batata, amendoim, batata 
seca e outros alimentos. A sogra 
coloca o alimento no cesto de tucum 
para o genro. Neste cesto não se 
coloca coisas grandes e nem coisa 
pesada.
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Pãpãã  
11 Aty kjãrãmã pâri iõntosô inkjêti. Sõjowpy he krejn jõntosô 
kwa, sori kjõtin, inkjêti pytinsi puu ja mã iõntosô. 

Kwatikjãkjãsi pârin pujamã. Panãrân rê sânpun tõ atenkia, 
aty amã kia, japjâra: inkwa, kwatipâri, pêêjâ, jõntuasâ.

O tucum é uma planta que cresce no mato, ou na roça velha. 
Os Panará conhecem e usam outras árvores do mato como 
buriti, inajá, murici, açaí, siriva e outras.

Escolha uma planta e faça um texto com desenho contando: 
Onde os Panará encontram? Qual época do seu fruto? O que 
os Panará fazem com ela (comem, usam para cesto, palha, 
tirar bicho do coco, usa o pau para arco etc.)?.
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Pjâpasâ 
Kati sân kwyy pjâpasâ sân ti jĩn tã tõ 
kwỹrãhê. Kati tã ho pôô, mãmã rãmã, 
aka amã, kati wajãrĩ pytenpê. Kati tã 
siapan, kati tã sĩĩkjâri, mamã pêjn kati 
wajãrĩ, kati mãnpen, kati amã rõõ, 
kati jĩn sutyn amã kwa ahê. Nãnprẽ 
ahã raamã sõ karin. Pankĩ tã kati amã 
sotinkjârin sõmẽra pujamãkia.

O cesto de palha de inajá 
Para tecer um piâpasâ, é preciso 
buscar a folha de inajá no mato, 
depois trazer no mesmo dia para 
a aldeia para a tarde começar a 
fazer o cesto. Primeiro o artesão vai 
abrir as folhas ao meio, cortando 
longitunalmente, depois nós 
raspamos as folhas elas ficarem 
fininhas e flexíveis e assim começar a 
tecer. Quando terminamos de tecer, 
colocamos no chão para deitar em 
forma de esteira. Quando essa esteira 
fica velha usamos para fazer o cesto e 
guardar as comidas da roça.

12 Pjântura  Rê wajãrĩ kan inkâpy. 
Meninos: atividade prática de confecção de cestos no centro 
da aldeia.

Japjâra kati mã pa kââ topytun mã ti pan sakre ahê pjâpasâ, 
mĩnparahê koomãkjarân kan, suty mẽ. 
Vamos convidar um velho para ajudar a tecer um pjâpasâ? 

13 Kamerân katirê sânpũrin aty amã kia sopâri mẽra. 
Observem as árvores da mata. 

a) Katirê wâjãrĩ aprẽpi sopârãkia. 
 Desenhem as partes de alguma árvore escolhida.
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 Prĩara

13 Krankjâ sââ katirê sansôri issimẽra pẽpẽẽ amã. 
Preencham os espaços vazios com as palavras abaixo.

JÕNTOSÔ SÕJOOPY KAN PÃÃ TOPYTUN KRIPJÂ SOKWA

Prẽẽ hẽ wajãrĩ kan? ___________________ hẽ. 

Pjãn rã ra sôrĩ pãpãã? _________________ .

Pjãn rã ra wajãrĩ kan hã? ___________________.

Pjãn rã ra kurĩ hatynkja? _____________________.

Prẽẽ hẽ mãsõn syypjâ pinpjâ mã? __________________ hẽ.

Pjãn rã mã ran kjâri ittu? ________________ jamã. 

FOLHA DE TUCUM CAÇA E 
PESCA

CESTO 
PEQUENO

VELHO SOGRA FRUTOS

Quem faz cesto? ___________________.

O que nós todos comemos? _________________ .

Com o que nós fazemos cestos? ___________________.

O que nós comemos da mata? _____________________.

Quem alimenta o marido da filha? __________________.

Dentro do que colocamos batatas? ________________.

b) Pjãn sokwamẽra kwan intarãhã? 
 Quais frutos aparecem no período das chuvas?

c) Pjãn rã ra wajãrĩ issê hã? 
 Com o que nós fazemos os arcos?

d) Pjãn rã ra wajãrĩ hokjy hã? 
 Com o que nós fazemos pintura corporal?
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Puu pô 
Rê mã satâri inkjôti, kâjârãsuri, 
nãnsytintonsi, inta mã, rê pô ahê 
puu. Rê mã satâri inta piti. Japêjn rãã 
pitkjaatin, kwakja pêjn. Inkjon, intwyn 
kia amãnko katinkwân, sê pitankjâ 
hã. Mãmã pêjn ti pypan rãhã kwasôti 
tã, mãmã pêjn katinkwân inta.

 Kati paapêjn tââtin, jaahã mĩ pô, ti 
hasâri jân. Pyrãhã su ra pa pjo, ikjuu 
su ra pa, rê kjuu pô ahê. Tã ra wajã 
puu. Rê pô, pjasân ra pa pjo, mãmã 
nĩ ra samãrĩn. Ti pãpãã asâri. Rê 
pari pjo, papê ho pa, ũãhã ty atte. Ti 
pãpãã asârahã, ra pjasâ pan. Mãmã 
pêjn ti kunteraja pjo, ti pãpãã asâri 
pjo pytinsi, rê tã pinjakjâri puu hã.

Queima da roça 
As plêiades, as três marias e a estrela 
d’alva são sinais conhecidos e usados 
pelos Panará para saber quando vai 
chover, para queimar a roça. Sabem a 
época da chuva, quando ela vem na 
direção do kwakiatantêra começa o 
barulho do trovão, depois vai mudar 
na direção do kwasotantêra, só 
fazendo trovão. Depois ela vai trovejar 
na direção do kwasotântera, aí começa 
a chover na direção do kwasotântera.

Se a folha molhar, ela vai ficar grudada 
no chão, por isso é preciso botar fogo 
na roça antes disso para queimar bem. 
Nós não vamos sozinhos, vamos em 
várias pessoas para queimar. Assim 
a gente faz a roça. Quando queima 
nós não vamos embora, ficamos 
um pouco longe da roça, esperando 
queimar tudo, o fogo anda e vai 
apagar sozinho. Quando queima tudo, 
nós vamos embora. Não apagamos o 
fogo, ele apaga sozinho. Depois disso, 
contamos no centro que a roça foi 
toda queimada, não ficou nada para 
trás. Tudo queimou bem. Os outros 
perguntam se sobrou alguma coisa.  
O pessoal fica bem informado sobre  
a roça.

Pjôntuarân  
14 Rênparahê puu pô jõ 
Aprendendo mais sobre a queima da roça

a) Pjãrãhã ra pôn puu? 
 Em que período nós queimamos a roça?

b) Pjãn hẽ raasarin rê pô ahê puu? 
 O que é sinalizado para sabermos o momento  
 de queimar a roça?

c) Pjãn symẽra ra krekjatin pujamã? 
 Quais sementes nós plantamos primeiro?

d) Jupênkja pitankjân inta?   
 De qual direção a chuva apenas faz estrondo?
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Katirê wajãrĩ puu titi hã kia aprẽpi 
Faça um desenho da queima da roça

e) Jupênkja pitin inta rê pô ahê puu? 
 De onde a chuva faz o estrondo para nós queimarmos  
 a roça?

f) Prẽẽmẽrân ra pôn puu? 
 Quem queima a roça?

g) Pjãn inpyti rĩ ra pôn puu? 
 Em que posição do sol nós queimamos a roça?

h) Pykkôômã a rê pô puu? 
 Nós queimamos a roça pela manhã? 

i) Sakô amã a rê pô puu? 
 Nós queimamos a roça quando está ventando?
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Puutun 
Puutun rãmã ra py sokren kreekriti, 
krejââ mẽ, pakwa mẽ, ittu mẽ, 
kwakritinsi mẽ. Mãmã rãmã ra 
pĩĩkjâri tõn inkjarân puutũrãmã. 
Mãmã ra kâri tõn pôssô. Panãrân 
ranterĩ puutun nõnprẽ ahã, mãmãn 
pêjn py sitepi pâri. Mãmã rãmã py 
kĩrĩn aty puutun. Mãmãn pêjn ra py 
saswârĩ puuntwê. Nãnprĩn mĩ py 
tã saswâra puunprẽ amã kati tyn 
sotimẽra. Mãmã rãmã puutũrãmã py 
sopârin pjôte, kwatipâri mẽ, tesipôa 
mẽ, kwatikĩãkjãnsi mẽ, kwaakriti 
mẽ, pjõnpjõõ mẽ, sêsê. Ra kâri tõn 

A roça velha 
Na roça antiga nós plantamos 
novamente cará-gigante, cará, 
banana, batata e mamão. As 
mulheres tiram lenha na roça 
velha e também cortam folha da 
banana-brava. Os Panará deixam 
o mato crescer na roça velha, até 
ficar bom para fazer uma nova roça. 
Enquanto isso a terra vai melhorando 
com as folhas que caem e os paus 
que vão apodrecendo. Se nós  não 
esperarmos para cultivar novamente 
a roça naquele lugar, os alimentos 
não vão ficar bons. Vão ficar fracos, 

pequenos e alguns podem até 
morrer. Na espera,, retornarão na 
roça antiga as  árvores da mata: ingá, 
inajá, goiabinha, coco de tucum, 
mamão-bravo, envira, corda de 
arco. Os homens também cortam 
folhas de inajá na roça velha, para 
fazerem casas. Também há jenipapo 
nas roças antigas e nós matamos 
pacas nessas roças. Quando as roças 
velhas se recuperarem, então nós as 
faremos novamente, para cultiva-las. 
Os Panará sabem quem era o dono 
da roça velha, mas todo mundo pode 
usar. Quando mato crescer e a terra 
ficar boa, qualquer pessoa pode fazer 
roça lá de novo.

kwatisô inpyarân puutũrãmã kukre 
ahê. Pâri tõn pjuti puutũrãmã, ra 
pari tõn inkja puutũrãmã. Py kĩrãhã 
puutun, mãmãn pêjn ra py saswârĩ rê 
py amã sokre ahê.
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14 Pjôntuarân , rênparahê puutun jõ  
Aprendendo mais sobre a roça velha 

Rê pjakjâri karê sânpũrãhê puutun kri apêê kia. Katirê tã hokjy 
hãn sopâri ĩssi puutũrãmã kia. Prẽẽ hẽ ti hokjy pytinsia soti ĩssi 
puutũrãmã kia, mãmã pêjn kati tã atojn. 
Divida a sala em dois grupos para ir a uma roça velha e 
observar o que tem lá. Já em sala de aula, os alunos devem 
escrever o nome das árvores que foram observadas e as 
partes utilizadas pelos Panará. O grupo que reconhecer mais 
árvores usadas pelos Panará na roça velha, ganha.

a) Pjãn mẽra pâri puutũrãmã?   
 Que árvores existem nas roças antigas? 

b) Pjãn pâri hẽ raasarin py kĩrã puutun? 
 Quais árvores sinalizam a recuperação da capoeira?

c) Pjãn pâraankjõta suan puutũrãmã? 
 Quais árvores nascem primeiro na capoeira? 

d) Pjãn rã ra kjârin puutũrãmã inkjarân? 
 O que as mulheres cortam nas roças antigas? 

e) Pjãn sokwa hã ra parĩ inkja puutũrãmã? 
 Quais frutas atraem a caça?  
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Aty tõ Na mata tem

Puu tun Capoeira

Nome Uso

Posê Suâsi  Ponta de flecha

Piote  Ingá Kwa  Fruta

Kwâtintepi  Inajá Kwa - suasêri - kwatisô

Kan

Fruta, caça, telhado cestos e artesanatos

Posô Folha de banana 
brava

Kjã pate    
Folha para cozinhar

Pikin Árvore com espinho Pin  lenha

Kwakriti  Mamão do mato Kwa  Fruta

Kwatuia  Embaúba Sese  Corda de arco

Tesipoa  Goiabinha Suasêri  Caça

Sõsâjôn Piõpiõ  Tipo de embira, amarrar cesto,  
carregar kwy, timbó

Aty Mata firme

Nome Uso

Sowte Kukre ahẽ   
Esteio para casa

Inkõjõ Piõpiõ  Tipo de embira 

Torinsiajapatijĩ Teppi ante  
Matar peixinho timbó

Josypysâ Torinsi jate ti para he kypa kran   
Coloca no buraco para matar o bicho

Pjakâ Kâjân rã tem   
Amarrar flecha

Kâjãn Rã kĩn rê sũ swâra hê  
É bom para fazer flecha

Jân  Amescla Parãkô sĩsâ   
Remédio para dor

15  Prĩara

a) Rê wajãrĩ puutun aprẽpi. 
 Façam um desenho da roça antiga. 

b) Rê wajãri aprẽpi puutũrãmã kia. 
 Façam um desenho das coisas que os Panará fazem com as  
 plantas que tem na roça antiga.
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Sokre kin hã kja 
Janko rê kreapêjn krejââ, mõsy, 
kwyy, koomã kin rê pâri ippẽ jõ 
pakwa. Mãmãn pêjn rã ra kren mõsy, 
ra kren pujakâ hã. Mãmãn pêjn 
ra kõõ kren pakwapâri, mõsy kõõ. 
Mãmã ra kõõ ho sutâri. Koomã rê ho 
pypan koomãkjarân, ra tãtun sokren 
mõsy, krejââ, pakwa, kwyy, sâti, ittu, 
kôrãkriti, kwaakritinsi. Janko rê ho 
sua, rê sokre krejââ, mõsy, pakwapâri, 
kwyy, sâti, ittu, tã ra wajãrĩ ja. Inkjo 
mã swapy ra kreasuan krejââ. Rê pô 
ahã kin puu ra sokren japjâra: mõsy, 
pakwapâri, kwyy, ittu, sâti.

Plantando de maneira bela  
Os primeiros alimentos que são 
plantados na roça são o cará, o milho 
e a mandioca. Hoje em dia está se 
plantando a banana entre o centro e 
a borda da roça, antigamente não era 
assim. No início plantamos o milho e 
em seguida plantamos banana. Hoje 
em dia estão plantando diferente. 
Atualmente estão modificando 
o lugar das plantações na roça. 
Tradicionalmente planta-se o milho 
e o cará primeiro. Depois, por dentro 
do círculo, ou seja, em último lugar, 
próximo da banana, plantamos a 
mandioca. Assim que se plantava 
antigamente, hoje em dia está 
mudando. Primeiro, nas bordas,  
deve-se plantar mesmo o cará. 
Plantava-se o cará ao mesmo tempo 
em que se roçava. O ultimo plantio 
 é o do amendoim, quando a chuva já 
está firme.

Sokkre puu amã kja 
Plantando a roça 
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Rênparahê sokre puu popotamã. 
Aprendendo mais sobre o plantio da roça redonda. 

 
Pãpãã  

1 Rê sapariti 
Pesquisa 

Pjãn rê sokre ka tõ mẽrân? Pjãn soti mẽra rê sokre asua?   
Como sua família planta a roça? Qual a sequência de plantio?

Rê wajãrĩ suankjara jõ puu popotaprẽpi. Rê hokjy sotinkjõti 
mẽra mãmã saran hokjy amã.   
Faça o desenho da roça tradicional. Escreva os nomes das 
plantas que aparecem no texto.   

Vista aérea da Aldeia e roçado Panará, 1999 
Foto André Villas Boas/ISA
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Inta tã  
Akũrãhã ra ho parĩ teppãã, ra jĩn 
kukâri jâti. Mãmãn pêjn ra sê kârĩ 
hakjô, ra ho parĩ teppãã jâti amã. 
Haty pêjn ra sê ho pôô hakjô ho. 
Mãmãn pêjn ra mã hon pjõrĩ hakjô 
ho, mãmã tyn tepi. Tyn kwapy 
rankwârĩ tetty inkjarân, rankjârĩ 
teppãã ty karãmã inkjarân.

Inta pita ra tã satârĩ puu pô hã, inkjôti 
mẽ. Inta pita hã ra tã sâkôn puu hã, 
rê pô ahê. Mãmãn pêjn ra pôn puu. 
Ra sokren sõ mẽra, ra kren krejââ, 
ittu, mõsy, kwyy. Mãmãn pêjn ra sê 
pan sâti ahê, ra jĩn mã nẽrin pâri, ra 
mã kĩãkârĩ pârikjati, hakjô mẽ. Mãmã 
rãhã ra kren sâti. Pâkâ anprân kwapy 
ra sakjârĩ sâti, tã ra wãjãrĩ sokre 
pujamã.

Na chegada das chuvas 
No período da seca nós matamos 
peixinhos com timbó. Primeiro nós 
fechamos a lagoa para os peixinhos 
não sairem. Então nós cortamos o 
timbó na mata, amarramos num feixe 
e levamos para a lagoa. Batemos o cipó 
com um pau e afundamos na água, 
então os peixes vão morrendo. Quando 
começam a morrer, as mulheres pegam 
os peixinhos com o cesto.

Quando começa a trovejar e vendo 
as plêiades (inkjõti) aparecerem, é o 
momento de queimar as roças. Se 
escutamos pelo menos três trovões, 
sabemos que a chuva está chegando, 
então nós queimamos as roças 
para plantarmos nossos alimentos. 
Nós plantamos cará, batata, milho, 
mandioca. Assim, esperamos para 
plantar o amendoim. Enquanto isso, 
destocamos a roça, juntamos os troncos 
e os cipós. Com a roça limpa, a chuva 
firme, o fruto pâkâ amadurece, então 
nós plantamos o amendoim. É assim 
que nós fazemos o plantio na roça.

2 Pãpãã

Rê wajãrĩ nõpĩõ teppãã ĩssi, mãmã ra sapôpôn panãrân akjô 
sô amã kia. 
Escreva o nome de alguns peixinhos que os Panará flecham 
na espuma do timbó.

Rê wajãrĩ inta hã kia aprẽpi. Rê wajãrĩ akjô sô amã kia teppãã 
japôpô aprẽpi. 
Faça um desenho do tempo da chegada das chuvas e um 
desenho da pesca de timbó.
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Rênparahê inta hã kia 
Aprendendo mais sobre o período do inicio das chuvas 

3 Sapariti 
Pesquisa

 Prĩara  
Rê wajãrĩ aprẽpi sotijĩjã mãmã hẽ raasari intankwâ tã. 
Desenhem as flores que nos sinalizam a aproximação das 
chuvas.

Pjôntuarân  
Pjãn tõ hẽ raasarĩ intankwâ tã? 
O que mais nos sinaliza a aproximação do cair das chuvas? 

Rê tã raakjâri topytũmãra pjãn hẽ raasari intankwâ tã.  
Perguntem aos velhos o que nos indica a aproximação das 
chuvas. 
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SÕ ĩSSI PANÃRA JÕ PUJAMÃ KIA 
LISTA DOS ALIMENTOS PLANTADOS NA ROÇA PELOS PANARÁ

Mõsy 
Milho

Sypoa Sementes brancas.

Kwâritinto
Sementes pretas ou espiga colorida (amarela, 
branca e vermelha) com dominância de grãos 
pretos.

Intoopêa Sementes brancas ou amarelas com riscos 
similareas a “veias” vermelhas nos grãos.

Symãnpjâa Sementes amarelas.

Symãnprâ Sementes vermelhas.

Sâti 
Amendoim 

Satikjãnsi Sementes brancas grandes, enormes.

Sâtirãkriti Sementes roxas ou avermelhadas de uma cor 
apenas. Vagem bem dura.

Kâpãpããja Semente manchada de marrom e branco; 
vagens com casca lisa e fina.

Sâjakjati Sementes com tons de branco e roxo; casca 
dura que se assemelha ao bico de um gavião.

Symãnprâa Sementes grandes e vermelhas. Casca dura.
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Krejââ 
Cará Sôkrita 

Tubérculos  pequenos, rama com folhas de 
três pontas. Tem forma de gota, é roxo por 
dentro.

Kranprâa
Tubérculos  pequenos, rama com folhas de 
três pontas. Vermelho, é muito produtivo. O 
pessoal vai tirando aos poucos.

 Krepôa Tubérculos  pequenos, rama com folhas de 
três pontas. É branco e muito produtivo.

Kjãjy
Tubérculos  pequenos, rama com folhas 
de três pontas. Comprido, polpa branca ou 
amarela.

Kwytũũsoa Rama com folhas de três pontas, tubérculo 
médio de polpa avermelhada.

Paaproja
Tubérculos  pequenos, rama com folhas 
de três pontas. Tuberculo similar ao pé da 
capivara com a polpa roxa.

Kreikriti 
Cará  Nãprâsikjora

Tubérculos muito grandes, folha em forma 
de coração. Depois da casca, tem uma pele 
vermelha, a polpa é branca.

Kârãnprâa
Tubérculos grandes, folha em forma de 
coração. Ovalado de cor branca com a casa 
avermelhada.

Asũũrã Tubérculos grandes, folha em forma de 
coração. A raiz enrola.

Kjãpô Tubérculo muito grande, folhas em forma de 
coração. Polpa Branca.

Ittu 
Batata-doce 

Ataa Raiz tuberosa comprida, parece mandioca.

Sikreekômãjõa 
kjãpo

Raiz tuberosa bem redonda, casca vermelha, 
polpa branca.

Kârãnprâa Raiz tuberosa comprida de casca 
avermelhada.

Kranpjuu Raiz tuberosa comprida e avermelhada, 
similar a Kârãnprâa, mas menor.

Jĩkôôjôô Raiz tuberosa  grande, branca de polpa 
fibrosa. É muito produtiva.

Krepô Raiz tuberosa branca de casca alaranjada.

Pejõpe Raiz tuberosa branca e comprida.

Teteta Raiz tuberosa branca de casca alaranjada, 
muito fina.

Njĩkjatu Raiz tuberosa com marca igual a bunda.

Appya Sua casca tem riscos vermelhos que parecem 
as veias da mão.

Sôôa
Raiz tuberosa com casca vermelha polpa 
branca.  É leitosa como a seringueira e muito 
produtiva.

Sinkreepoa Muito doce. Sumiu na aldeia que ficava na 
beira do rio Peixoto, o fazendeiro destruiu.
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Kwyy 
Mandioca 
 

Saakĩãn
Ramas curtas. Usada para fazer beiju 
tradicional, o “kjãpo” amarelo  feito no forno de 
pedra.

Impe
Mandioca "verdadeira". Usada para preparar o 
Kjãpo do dia a dia, de festa e “kwyysõ”, outro 
tipo de beiju tradicional.

Kjãnsi Tubérculos grandes. Usos: Kjãpo e sunmro – 
beiju de massa pubada “pão  xinguano”.

Sajanprâ Ramas avermelhadas. Uso principal: Kjãpo.

Sajakĩã Rama preta, usa-se para fazer kjãpo (beiju) 
igual de kayabi (polvilho com massa pubada).

Krensy
Mandioca de polvilho. Usado para fazer o 
beiju branco, aprendido pelos Kisedjê e alto 
xinguanos.

Kâtâti Macaxeira amarela. Uso: Assada diretamente 
no kjê, (forno de pedra).

Sajanprâa Mandioca doce - Perereba, Kwyyankô. Seu 
caldo fica bem vermelho.

Saapôa Mandioca doce - Perereba, Kwyyankô. Seu 
caldo fica bem clarinho, ramas brancas.

Saapôa Mandioca para farinha, bem clarinha. Ramas 
brancas.

Pârijy Mandioca usada para farinha e kjãpo. Ramas 
compridas.

Kârânprâ Usada para fazer Farinha e kjãpo. Sua  raiz  é 
bem vermelha.

Saajy Mandioca para fazer farinha, bem amarelinha. 
Ramas compridas.

Pakua 
Banana

Pakwanpe/ 
Tepopoti

Banana pequena, bem doce, parecida com a 
banana maça.

Tejyya Banana da terra bem comprida, muitas no 
cacho.

Pyrãmãsôsêêa Banana da terra grande.  Parecida a Tejyya, 
poucas no cacho.

Nânprâpjâa Banana da terra pequena. Fruto alaranjado.

Teanprâa É bem produtiva. Casca vermelha e fruto 
branco.

Sôtikjooa Bana pequena, tem cheiro fedido, parece 
esperma.

Kypamãtua Banana Nanica ou caturra, porte alto.

Kypamantua 
prĩ 

Não tem mais nos Panará, pé baixo de 
banana-nanica.

Tepôa/Pâripôa Banana-maçã.

Teproja Banana meio quadrada, bem molinha. A fruta 
tem forma de cacau.
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Kykyti 
Abóbora 

Kjãkâtâti Pequenina com a casca dura.

Kykytimpe Abóbora verdadeira.Grande e doce. 

Kwajãa Com Pescoço, comprida. Verde e amarela.

Kwapopota Fruto redondo.

Kjãnkjya Com pescoço comprido.

Kjãnkjya Casca fina, fruto bem grande.

Kjãpo Fruto claro.

Kôrãkriti 
Melancia

Kwapopoti Fruto bem redondo igual a da cidade.

Tukâpôa Casca branca, polpa vermelha e bem doce.

Kwakârãkĩãa Casca escura, grande e comprida.

Tukââpêa Comprida bem grande, casca listrada e bem 
verdinha.

Kwaakritinsi 
Mamão

Kwajy Fruto comprido.

Kwapopoti Fruto redondo.

Nãnpenpâri 
Cana-de-
açucar

Paripoa Casca branca, miolo bem molinho.

 Pâriĩĩpêa Casca verde e amarela, grossa.  
Miolo bem mole.

Pâranprâa Casca vermelha e roxa, miolo duro.

Nãnpree 
Mangarito Nampree Variedade extinta, possivelmente encontrada 

nos Kayabi,

Tosypôa 
Taioba Tosypoa Folha grande parecido com nampree,  fruto 

branco de sabor parecido ao cará.

Akreĩti 
Abacaxi Akreĩti Abacaxi, nome genérico de abacaxis de 

diferentes fisonomias.

Akreĩtiasâ Abacaxi do mato, bem pequeno.

Asânkjã 
Algodão

Asânkjã Algodão branco.
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Jupêjn jy pôô sõmẽra 
Kjãrãsâ hẽ sõra sâti  
Kjãrãsâ sê ho sãn too ho. Jy sê ra su 
pôô, ti ran sun, ti pja ran sun kjãrãsâ 
hẽ, sâti. Sê too kjãrãsâ sâti ahê, sê 
too, ti sê waka, rênkjãrĩ, ti sê waka 
pytikôômã. Mãmãn kõõ, kõõ ho ra 
pa koomãkjara. Ti sê raasan, rênkjãrĩ, 
sâti ahê. Jy su roo mõrĩ, tâtamã ti ran 
sun, rênkjãrĩ, ho ra kâjahê, pujamã 
ho ra kââ sê ahê. Ti ran sun, rênkjãrĩ, 
kjãrãsâ hẽ sâti ahê, rê sê waka ahê. 
Tâtamã ti ran sun rê sê waka ahê 
sâti ahê. Mãmãn pêjn ti pja ran sõrĩ, 
rênkjãrĩ, kjãrãsâ hẽ sâti. Mãmãn pêjn 
ti ran sun, rênkjãrĩ, rê pja jĩn ho wapa 
ahê, karê sõanka kuramã. Katirê jĩn 
ho apan ja ho, katirê jĩn kren pujamã, 
katirê jĩn sê kârêê, katirê jĩn sê kâpêrĩ 
pujamã, katirê jĩn kren.

Mãmãn pêjn ti ran sokjarẽn, rênkjãrĩ, 
karê tã sokuri sã sosypysâ, karê tã 
sotanpjuu kwâri sã, karê sotopari 
rõ ahê, karê ho pari rõ ahê, karê 
sotanpjuu kwâri sã. Sotijĩn jõsswa, 
soti jõsswa ti tâtamã tã sotapẽrĩ, 
rênkjãrĩ, kjãrãsâ hẽ, sâti hã. Tâtamã 
rênparahê, ti tâtamã ran sosun, 
rênkjãri. Ra pê rãnka rõ ahê sâti, rê 
ho kĩãrãnka rõ ahê, ti ra pê tã rã pẽrĩ, 
rênkjãri, tepi, jõti mẽ, sanpysôôpôa 
mẽ, ja ti tã rã pẽrĩ, rênkjãrĩ. Pjoja, ti 
pârasô kuri pjoja hẽ, ja ti ra pê tã 
rã pẽrĩ, rênkjãrĩ, ti pê sô kuri rõ ahê 
sokâtun hẽ, sâti sô. Pjoja hẽ sosô kuri, 
ja ti rã pẽrĩ, rênkjãrĩ.

Mãmãn pêjn ti tã sosun, rênkjãrĩ, 
rê sokuri sââ: tepi, tepinnã, tepinsi, 

Pãpãã

4 Katirê tã pjakjâri hãn kamẽrân 
Atividade em grupo

Pyrên mĩ sânpun puu mĩnparahê pjãn sotinkjõti mẽra puu 
jamã kja?  
Vamos visitar uma roça e conferir quais plantas existem dessa 
lista na roça? 

A origem de alguns alimentos 
Cutia e o amendoim (por Akââ) 
A cutia cantou. Ele chegou e falou 
sobre o amendoim. Cutia cantou até 
o amanhecer para colher amendoim 
de manhã bem cedo, assim ele fazia 
e por isso hoje os jovens fazem igual. 
Assim ele avisou, nos levou e falou 
para chamarem quando chegar na 
roça. Da roça ele gritou sinalizando 
o caminho correto. Cutia falou sobre 
o amendoim ao amanhecer. Ele 
disse para cantar e amanhecer para 
a colheita do amendoim. Assim a 
cutia deu amendoim. Ele disse: vocês 
comem comida ruim, então fiquem 
com este aqui, plantem em suas 
roças, este é para vocês roçarem e 
trabalharem.

Então ele falou sobre não comer 
coisas com cheiro, sobre não mexer 
com sangue. Para não matar o 
plantio não se deve mexer com 
sangue, não se pode mexer com 
carne apodrecendo (sotijin jõsswa), 
comida meio podre (soti jõsswa). 
Essas coisas ele não permitiu, assim 
foi. Cutia falou sobre o amendoim. 
Ele disse para saber mesmo, dizem 
que ele falou que para não estragar o 
amendoim ele não deixa comer peixe, 
senão o amendoim fica inchado. Para 
aprendermos ele nos contou. Para 
não o deixarmos com a cabeça feia 
[vagem ruim], ele nos proibiu comer 
curimba e matrinxã, estes ele nos 
proibiu. Pacu, ele come folhas, isso ele 
nos proibiu, para que os insetos não 
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kwytinsi, toosôa, sotijĩ japjâra, ja ti 
ran sosun kjãrãsâ hẽ, sâti hã. Soti ti 
ra pê tã rã pẽrĩ tõ, sõjoopy, tititi, rê tã 
kuri rõ ahê. Akwyti rê tã kuri rõ ahê, 
pâtiti rê tã kuri rõ ahê, japjâra ti ra pê 
tã sotapẽrĩ, rênkjãrĩ. Ikjyti, kĩkĩãrãmã, 
ja ti ra pê rã pẽrĩ, rênkjãrĩ, ikjyti kĩ jy 
rõ amã, ja ti ra pê tã rã pẽrĩ, kjãrãsâ 
hẽ. Rê tã sokuri rõ ahê, rê ho kânpo 
rõ ahê . Suasĩrã jĩ ti ra pê tã rã pẽrĩ, 
rênkjãrĩ. Sotijĩ kânpo, ja ti ra pê tã rã 
pẽrĩ, rênkjãrĩ, kjãrãsâ hẽ. Ti pja ran 
sõrĩ, rênkjãrĩ, kjãrãsâ hẽ, pjãnõpê pê 
ra pa amã. Sotanka ho ra pa amã, 
jarân ti ra mẽ sõrĩ, kjãrãsâ mẽ, nãnsô 
hẽ. Nãnsô hẽ ti sõrĩ mõsy, kjãrãsâ 
hẽ ti sõrĩ sâti, timẽ jãrĩ. Japjâra ti tã 
sotapẽrĩ, rênkjãrĩ, rê tã sokuri rõ ahê, 
rê ho kânpo rõ ahê, rê ho pjapja ahê. 
Ja ti ra pê tã rã pẽrĩ, rênkjãrĩ, tepi. 
Sotâti sââ ti ran tã sosun, rênkjãrĩ, 
sokin sââ ti sosun, rênkjãrĩ.

Nãnsô hẽ ti sõrĩ mõsy 
Suankjarân rê kurapêjn pjo, rê jãrĩ, 
sõnpe, rê kurapêjn kritasâsyntwê, 
kwatikĩãsyntwê, sy pepeti rê 
kurapêjn, rê jãrĩ. Ja rê sun: sõ anka, sõ 
anka rê kurapêjn. Pĩakreti, pârakreti, 
rê jãrĩ, rê kurapêjn, rê jãrĩ, kĩãpo 
hã. Sopâri kin pin, rê sokurapêjn 
kâtâtakritakreti, rê kurapêjn jan. Rê 
ra kõ kurapêjn, rê jãrĩ, sõ anka, ti kõ 
kurapêjn, rê jãrĩ, kripjâ hẽ, sõ anka, 
pĩakreti kjãpo hã.

Kypy ra pê aprinpen sõ kin rê kuri rõ 
amã. Topyjãamã jy kwyy tuatun, jy 
kwyy inkôô tã. Kypy inkwân pakjati 
wy hã, ra swâri tãn, rê jãrĩ. Mãmãn 
pêjn kypy sê tãntiti nãnsô, jy tãntiti 
tuatun hã. Ti jĩn tê mẽn, ti jãri. Kypy 
py mã jõ kwyy sanpanõ pjo hã. Jy 
py tãntiti, rê jãrĩ. Mãmãn pêjn ti py 
jã mẽn. Mãmãn pêjn jy pan mã jã 
pẽẽ nãnsô: pjãrãhê ka jĩn tê ra rẽrĩ? 
Ja ahê ra tã saran, ka jĩn tê raa rẽrĩ, ti 
mã jãrĩ nãnsô hẽ.  Pjãn? Mãmã karê 
rãpõ, mãmã saran inkôjasê hã. Ja ahê 
rankwârakwan, ka jĩn tê raarẽ. 

Mãmãn pêjn ti mã sun, mãmãn pêjn 
ti pyri tuatun hẽ, inkôjasê hã saraa. 
Kypy pôrin, ti pôn. Mãmãn pêjn ti jĩn 
tãnkjân, jy ho kwyy tuatun kri tã, jy ho 
pôô kri tã. Topyjãamã ti ra pê su, rê 
jãrĩ. Ho ra kjêti inkwa ho, ho ra kjêti. 
Rãnkjân ti mĩrĩ mõsy kĩãpo, kĩãponpe. 

Jy ho ra pôô inkwa ho. Ho ra tẽn, ho 
ra tẽn, jy ho ra pôô inkwa ho. Mãmãn 
pêjn rê sĩrĩ inkwa, rê mẽ sĩrĩ pinswari. 
Mãmãn pêjn rê jĩn kjẽn, rê jĩn kjẽn. Jy 
myn su ho tẽn, rê jãrĩ, sunpjâ suu, prĩ. 

Quando rato deu o milho para a 
velha   
Antigamente nós não comíamos 
comida de verdade, comíamos 
semente de palmeira, semente de 
coco, semente nova e mole de coco. 
Assim foi falado, comíamos comida 
ruim. Conta-se que nós comíamos 
comida ruim e comíamos lenha 
e madeira podre. Comíamos pau 
podre que nem hoje em dia se come 
beiju. Comia-se pau que servia para 
comer: comia-se kâtâta pâri (espécie 
de árvore) podre, comíamos comida 
ruim, as sogras serviam comida ruim 
para seus genros. A comida ruim era 
pau podre, comia-se pau podre que 
nem hoje em dia comemos beiju.

Talvez tenha causado tristeza o 
fato de antigamente não se comer 
comida boa. Escondida, uma velha 
foi em direção ao córrego buscar 
água. Talvez ela tenha descido ao 
córrego onde sempre se tomava 
banho. Enquanto ela pegava água, o 
rato pulou em cima dela. Rato pulou 
sobre ela e a velha o retirou. Talvez 
ela tenha continuado andando 
sem prestar atenção. Rato pulou 
em cima dela novamente e ela o 
afastou. Então rato falou: Por que 
você está me tirando de cima de 
você? Eu estou tentando mexer 
contigo por algum motivo. Você está 
me tirando. Assim rato falou. Está 
bem, disse a velha. Rato continuou: 
Há algo sempre sobre a água e 
vocês ignoram isto que está em 

comam as folhas do amendoim.

Então, dizem que ele também 
contou aquilo que pode ser comido: 
peixe grande, pintado, trairão e 
bicuda. Foram esses peixes que cutia 
mencionou a respeito do amendoim. 
Outras “coisas” que ele também nos 
proibiu: caça, tatu canastra grande, 
para nós não comermos, para nós 
não comermos jabuti. Também o 
tamanduá bandeira. O pelo da anta 
é curto, então ele não deixa comer 
anta. Não se deve comer anta para 
que a casca do amendoim não inche. 
Cutia também não deixa comer 
carne de queixada ou intestino 
inchado (sotijin kânpo). Cutia nos 
entregou aquilo, pois estávamos 
sem comer. Posto que estávamos 
com “coisas” ruins, aqueles dois, 
cutia e rato, nos deram. Rato deu 
o milho, cutia deu o amendoim, 
assim fizeram. Dizem que eles não 
deixam comer certas coisas para a 
casca do amendoim não inchar. Para 
que a semente fique boa dentro da 
casca, dizem que ele não permite 
peixe. Coisas duras e coisas boas ele 
permite comer.
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o filho. Então chamaram a todos e 
partilharam do beiju de milho no 
centro da aldeia. Que beiju é este, 
vermelho mesmo, que você está 
socando? Assim disseram para a 
velha. É aquilo que nós tirávamos 
de cima da água. É aquilo que nós 
ignorávamos. Aquilo que sempre 
está na água. Ela contou.

Então todos foram buscar aquilo. 
Desceram em direção ao córrego 
e pegaram milho. Lá mesmo 
descascaram e cada um pegou em 
abundância. Todos socaram. Então 
eles pararam de comer comida 
ruim. Rato deu milho bom para eles. 
Assim foi dito, foi bem contado. Rato 
quem explicou, talvez ele tenha 
explicado: agora vocês ficarão com 
o milho e podem plantar em suas 
roças. Talvez rato tenha explicado 
que era para plantar. Conta-se que 
eles comeram o milho que rato deu. 
Começaram a comer milho bom, 

Su ho tẽn, rê tã pjâri myn ho tẽn. Jy ho 
sââ ipô tã, rê tã pjâri, rê jãrĩ.

Pjãrãnprâ si kuri, pjãn kĩrã si kuri, 
pjãrãnprâ myn si kurotẽ, rê mã jãri inkâ 
pêjn. Su ho tẽn insunpjâ suu. Ti mã sõri, 
ti mã hakin. Jy mã ra jõswâri pãpãã, rê 
hakin, rê jãrĩ, mõsy kĩãpo, nãnprâjã rê jĩ 
pjâri, rê jãrĩ. Jupêjn jy ho a pôô, pjãrãsisi 
ka si su, pjãn kin ka si kuri, rê mã jãrĩ 
tuatun mã, sõ pãã prĩ mã. Mãmãn pêjn 
jy mã ra kââ. Rê pãpãã pê kusyri inkâpy, 
prĩ pê. Mãmãn pêjn jy ran kââ, rê tã 
pjõrãnkaa, jy ran kââ mãmã tuatun. Jy 
ra su ho kwyy, rê jãrĩ. Pjãn kĩãpo ka si su, 
ka si ho rãnprâjã, rê mã jãrĩ tuatun mã. 
Mãmã mĩ rãpõrĩssĩn inkôjamã, mãmã 
saran inkôjamã, mãmã mĩ ho rãnkan 
inkôjamã. Mãmãn pêjn ti ran sun nãnsô 
hẽ: mõsy. Rê jĩn ho kĩrãhê, rê jĩn kre 
kĩrãhê, ti ran sõrĩ nãnsô hẽ, mõsy. Tã ti 
jãrĩ, ja rê sun suankjarân. Mãmãn kõõ ra 
pja ho pan, mõsy ho. 

abundância. Eu estou tentando 
mexer contigo e você está me 
tirando, rato falou.

Então a velha pegou aquilo que 
estava em abundância sobre a 
água. Na beira do córrego havia 
algo. Talvez ela tenha descascado 
aquilo que estava sobre a água. 
A velha pegou aquilo e levou em 
direção à aldeia. Ela trouxe para a 
aldeia e pilou escondida. O pessoal 
demorou a chegar pois estavam 
correndo com toras. Enquanto isso, 
ela foi assando o milho. Beiju de 
verdade ela assou.

Chegaram correndo com as 
toras, correndo, chegaram com 
as toras. Então eles colocaram as 
toras no chão, os dois grupos ao 
mesmo tempo, se revezando ao 
cantar. Uma criança veio correndo, 
trazendo algo para seu pai. Veio 
correndo com algo. Todos viram 
que estava correndo com algo. 
Entrou no centro com este algo e 
foi visto. O que é aquilo vermelho 
que ele está comendo? O que 
é aquilo bonito que ele está 
comendo? Foi assim que disseram, 
lá da casa dos homens. Veio 
correndo com algo para seu pai 
e entregou. O pai provou e todos 
pediram. Provaram do beiju de 
milho vermelho. Eles descobriram.

De onde você trouxe isso gostoso? 
Isso que você socou. O que é esta 
coisa boa que você está comendo? 
Assim foi dito para a velha e para 

comida boa. Antes comia-se comida 
ruim. Assim eles disseram: rato deu o 
milho. Todos ficaram em suas roças 
com o milho que rato deu. Assim 
fizemos. Lá mesmo eles pegaram 
muitas variedades de sementes de 
milho: sementes brancas, sementes 
vermelhas, sementes do tipo 
intoopêa, sementes pretas. Foi lá 
que cada um pegou. Onde todos 
pegaram o milho, foi lá onde eles 
ajeitaram tudo direitinho.

Milho para que todos possam 
aprender, ele explicou para todos. 
Milho para cuidar e para plantar 
bem. Rato quem deu o milho. Assim 
foi, assim os antigos contaram sobre 
o milho. Eu conto para você o que 
os antigos disseram. Eu conto para 
você como foi. Eu parei de contar, 
meu irmão. Assim foi, assim eu conto 
para você: rato quem deu o milho. 
Comemos e plantamos, hoje fazemos 
assim. Você entendeu?
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Pãpãã

5 Sakjâri 
Perguntas

Pjãn rê kurapêjn suankjarân? 
O que os antepassados comiam?

 

Pjãn sy rê kurapêjn suankjarân? 
Quais sementes os antepassados comiam?

Pjãn pârakreti rê kurapêjn suankjarân?  
Quais madeiras podres os antepassados comiam?

Prẽẽ hẽ ti sõrĩ mõsy? 
Quem deu o milho?

Prẽẽ jy ho kwyy inkô ho? 
Quem foi buscar água?

Prẽẽ hẽ ti wajãrĩ pakjati mõsy kĩãpo? 
Quem primeiramente fez a pamonha de milho? 

Pjôntuarân 

6 Rênparahê pakjapêjn ĩkjẽmẽra jõ sõ. 
Aprendendo mais sobre a origem de nossos alimentos. 

Mã mĩ wajãrĩ kâprẽpa pãã pakjapêjn kia, mõsy hã kja. 
Vamos fazer um livrinho sobre a origem, sobre o milho? 

Pyrãhã hokjyantê mẽra katirê wajãrĩ kamẽra jõ kâprẽpa. Rê 
hokjy kamẽra jõ pẽẽ sotã kia aprẽpi.  
Cada aluno pode fazer seu próprio livro, escrevendo com 
suas palavras a história e desenhando as passagens mais 
interessantes.

Mã mĩ wajãri pĩjasêri sâti hã kja. 
Vamos fazer um teatro da história do amendoim? 

Mĩ pjakjâri pĩjasêrahê. Ka pin mã sũũrĩ pyrãhã rê sokwajãrahê, 
intwyn ka ran wajãrĩ pãpãã mẽran. 
Atividade em grupo: produção das roupas, divisão dos 
personagens da história, organização das falas e apresentação 
para a comunidade.
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Tuatun hẽ ti jĩkjêti ittu hã 
Tuatun hẽ ti ho rantori inkô ho. Rê 
pê swanka sõ tânpjâ apjârân tuatun 
pê. Jy jin sê ho kwyy tuatun inkô ho. 
Jy jin sê ho kwyy ta, inkô ho, kĩãpo 
ahê. Mãmãn pêjn têpi rantotâtankjâ 
tuatun japê. Juri, jy py pôô tuatun? 
Mamãn pêjn jy sapy mẽ kwyy, sõ 
pããnpyra. Jan ti pê mẽ jĩkjêti ittu 
hã, ippẽ jõ ittu hã, hataa hã, putâta 
hã, kranprâa hã, itutâti hã, tukââpê 
hã, ittu pô hã, sikreekômãjõ hã, 
sikresytâta hã, ittu krejãa hã.

7 Rênparahê ittu hã kia 
Aprendendo mais sobre a origem da batata 

Pjôntuarân 

Mã mĩ wajãri aprẽpi suankjara jõ ittu? 
Vamos desenhar uma história em quadrinhos sobre a história 
da batata? 

 Prĩara  
Jy ti hẽ amã jy titi tuatun? 
Como a velha queimou?

Pjãn hã ti jĩkjêti tuatun hẽ? 
No que a velha se transformou?

A velha que virou batata  
A velha precisava de água, mas 
ninguém foi buscar água para 
ela. Todos os netos estavam com 
preguiça de ajudar a avó deles. Ela foi 
sozinha buscar água para fazer kjãpo. 
O pessoal esperou por ela em vão, ela 
não voltou para a aldeia.

Onde está, a velha voltou? Então seus 
dois filhos homens foram procurá-
la, mas ela já tinha queimado e se 
transformado em batata. Ela virou 
vários tipos de batata-doce: hataa, 
putâta, kranprâa, itutâti, tukââpê, ittu 
pô, sikreekômãjõ, sikresytâta e ittu 
krejãa.
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8 Rênparahê rê sotokĩrãhê sotinkjõti mẽra  
Aprendendo mais sobre os cuidados com os cultivos

Jurã ra hon panãrân rê opjõrãhê sossymẽra? 
Como os panará guardam os vários tipos de sementes? 

Pjôntuarân 

Jukôpy ra saswâri pyrãhã sossymẽra? 
Onde nós guardamos as nossas sementes?  
Faça uma tabela mostrando os diferentes recipientes e as 
sementes que são guardadas.

 Prĩara  
Rê okjy sossy issi mẽra. Rê wajãrĩ aprẽpi jukôpy ra saswâri. 
Escrevam os nomes das sementes. Desenhem onde nós as 
guardamos.

Pjãn sy ra ho pjõrĩ kripi(1)?  
Pjãn ra ho pjõrĩ pujamã (2)? 
Qual semente nós guardamos na aldeia (1)?  
Qual nós guardamos na roça (2)?

MILHO  (   )

MELANCIA (  )

MANDIOCA  (  ) 

BANANA    (  )

AMENDOIM   (   )

BATATA     (   )

MAMÃO    (   )

TOSYPÔA   (     )
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SÂTI

 
TOSYPÔA

 
KUY

 

PAKUA

 

MOSY

 

KREJÂÂ

 
KREKRITI

Ligue os nomes aos desenhos Sokre hã kia 
Inkjara mẽ inpyarân ra kren ittu. Rê 
tã kuri pjo ikkôn kĩã, ikkôn janpy, 
ittu hã. Rê tã kura, inkjara mẽ 
inpyarân kati kĩãrãnkan, kati kĩã 
popoti. 

Regra para plantar batata-doce 
Quando terminamos de coletar o 
amendoim, plantamos batata-doce 
no mesmo lugar onde foi colhido 
o amendoim. Mulheres e homens 
podem plantar batata. Durante o 
plantio, não comemos cabeça e 
rabo de macaco prego pois a batata 
fica rachada. Só é permitido comer 
cabeça de bugio para batata ficar 
grande. Quando a batata começa a 
nascer, vai aparecer flor e a batata vai 
ficar grande, Por isso é importante 
conhecer regras do plantio.
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Tumakjâri 
Suankjara tãn ittu apên pjo. Tuatun 
jy tita hã kin ti ra jĩkjêti tuatun hẽ 
ittu hã, mãmã rãmã kin jy ra sõ ittu 
panãra. Tuatun tita hã rê pjâri ittu 
suankjarân, ti ra jĩkjêti tãtun ittu hã 
tuatun hẽ. Mãmã rãhã rê pjâri, rê 
wajãrĩ tumakjâri hã, ittu. Tumakjâri 
ra wajãrĩ akũ tã. Ra wajãrĩ tumakjâri 
suankjara tãn, tã akũninkjêti 
tumakjâri hã.

Puu pêjn ra tã ho pôô ittu ho, ra tã 
rãjoo ittu wâtâti mã rantãnkwâ ahê. 
Mãmãn pêjn ra tã mĩrĩ kjê amã. Ra tã 
kwâri ittu kjê pêjn, mãmãn pêjn ra tã 
kâpôrin tumakjâri hã. Mãmãn pêjn 
ra kjâri pyn ittu tumakjâri hã. Mãmã 
rãhã ra rãjoo tumakjâri paa hã, wâtâti 
mã, innĩ ahê. Tumakjâri nĩahã rankjâri 
sâti kõõ.

Batata doce desidratada 
No tempo antigo não havia batatas. 
Quando a velha queimou, ela se 
transformou em batatas, por isso 
temos batatas como alimento. 
Quando a velha queimou, os antigos 
descobriram a batata, quando eles 
descobriram, elas fizeram batatas 
doces desidratadas. Durante o 
período da seca nós fazemos 
batatas doces secas. No tempo dos 
antepassados nós fazíamos essas 
batatas, elas duram muito tempo. 

Da roça elas trazem batatas, elas 
espalham as batatas ao sol para as 
amolecer e deixa-las mais doces. 
Então elas as enterram no forno. 
Depois de cozidas, as mulheres 
retiram as batatas do forno, depois as 
descascam. Então, quando esfriam 
elas as cortam ao meio com fios de 
algodão, uma a uma. Nessa hora, 
elas distribuem as batatas sobre o 
jirau, ao sol, para secarem. Quando 
as batatas doces secam, ficam bem 
duras, elas a retiram do sol e as 
guardam, para serem comidas junto 
com o amendoim.

Regras do plantio do amendoim 
Os panará são grandes cultivadores 
de amendoim. Depois que a terra foi 
preparada, levamos as sementes à roça 
para plantarmos o amendoim quando 
a chuva já está constante. É nessa 
época que o fruto apí está vermelho 
e amadurece. Então nós plantamos 
o amendoim e comemos Apí 
(pseudolmedia macrophylla), levamos 
também estas frutas para a aldeia.  

Para plantar o amendoim, abrimos 
a terra com a mão esquerda e 
plantamos com a mão direita. Apenas 
os homens plantam amendoim. Ao 
terminar de plantar, eles não podem 
tocar em outras mulheres. Só podem 
tocar na própria esposa.    

Quem planta amendoim, não 
toca o sangue, não toca as vaginas 
das mulheres. Quando as folhas 
estiverem compridas não podemos 
tocar o amendoim com a mão 
inteira. Com as pontas dos dedos 
das mãos tocamos a caça e a pesca. 

Sâti hã sunpaa soti mẽra 
Sâti ra kren jaamã. Rê mã ho kĩnãhã 
kypa mãmãn pêjn ra ho pan puu tã 
sâti ho, rê kre ahê pâkâ anprâ ahã. 
Kati kren sâti ra tã sôrĩ pâkâ, ra ho pôô 
kri tã pâkâ ho. Ka kre ahê sâti kati mã 
kjôn kypa kjêêpê kia ho, kati kren sâti 
intuajĩĩpê kia ho. Ka kre mãnpe ahã 
sâti ka tã rõnkwâri sã atenkjara. Tãtun 
tã kâpêjn sã, kansipjânko kati tã ho 
tutunin. 

Katã sotinkwâri sã sotanpjuu sâti hã, 
katã ra sênkwâri sã inkjaara. Saajy ahã 
sâti ka rõnkwâri sã sikia ho pãpãã. 
Sikia sôôsôti honko kati rõnkwâri 
sõjoopy. Inkjõtahã sâti kati py sânpũnĩ. 
A jy kin? Kati jãrĩ. Mãmãn pêjn katã 
sokjun pan sõjoopy mẽra: ikjyti, akwyti, 
ikkôn, tititi, pâtiti, tôrinsi, pãpãã 
sotanpjuu mẽra. Tepi ra tã sunpa tõn: 
jõti, sanpysôôpôa, krentoa, kwytinsi. 
Tititi katã krẽa kati ho kânpon sâti. 
Rãnpjuu katã rõnkwâra kati ho pari 
sâti. Piakâ katã rõnkwâra kati kĩã rõ 
sâti, piakâ kõõ. Ikjytanpjuu kõõ kati 
pãpãã sô tẽẽrĩ, sô anprâ, kati tyn. 
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Assim que o amendoim brota,  
não podemos comer alguns tipos 
de caça e de pesca: anta, jabuti, 
macaco-prego, tatu-canastra 
grande, tamanduá-bandeira, 
tatu-canastra médio, todos esses 
sangues fazem mal ao amendoim. 
Nós também tememos os peixes: 
curimbatá (Prochilodus lineatus), 
matrinxã (Brycon amazonicus), piau 
(Leporinus piau) e trairão (família 
Erythrynidae). Se você comer tatu 
canastra grande o amendoim 
ficará com a casca inchada. Se você 
tocar em sangue você matará o 
amendoim. Se você tocar o cipó 
utilizado para a amarração de flechas 
(piakâ) o amendoim ficará sem 
cabeça (semente), por causa deste 
cipó. Por causa do sangue de anta 
todas as folhas cairão, a folha ficará 
avermelhada, morrerá.

Então se o amendoim ficar fraco 
ou doente, usamos o remédio do 
amendoim: areia, urtiga, assim ele 
melhorará.  Retiramos a cabeça 
(semente) do amendoim para 
conferir se está boa. Então pegamos 
o fruto do cajá e o colocamos 
na folha do amendoim, para se 
multiplicar. Para comer, comemos 
com a mão esquerda, não com 
a direita. Se comer com a direita 
matamos o amendoim. Nós também 
tememos o mel, se comermos, a 
vagem do amendoim inchará.     

Se tocarmos em flechas o amendoim 
ficará aparentemente bom, mas 

não terá cabeça (semente). O 
mesmo ocorre com o cipó utilizado 
para a amarração de flechas. Você 
comerá coxa de mutum-cavalo, 
para a semente ficar comprida. Por 
causa do amendoim nós comemos 
peixinhos. Por causa do amendoim 
nós não comemos coisas que 
cheiram. Passamos a folha no pulso, 
para o amendoim ficar bonito. No 
morro você beberá, por causa do 
amendoim. Não são todos os que 
beberão, o pai do amendoim vai 
beber sozinho. O pai do amendoim 
come Cará-gigante, para o 
amendoim ficar bonito. A Taioba 
vai ser plantada no centro da roça, 
próxima ao amendoim, para ele ficar 
forte, para o amendoim ficar bonito. 
Nós colhemos o amendoim quando 
a semente está dura, na chegada da 
seca. Então nós dançamos para o 
amendoim, para nós o colhermos.

Mãmãn pêjn kati py sê pyrĩ sõ 
pârankô: kuka mẽ, prêpi. Mãmãn 
pêjn kati py kĩrĩ, kati tã watoo sâti kĩã 
kin japê. Mãmãn pêjn kati sênkwârĩ 
sôtĩrã kĩa, kati mã saswârĩ sâti saja 
mã, inkjêtahê. Kânpârãhê kati kuri 
sõ kjêêpê, ituajĩĩpê inkjon. Ituajĩĩpê 
kânpârã kati pãpãã ho parĩ sâti. 
Nãnpen rê tã sunpa tõ, katã kura kati 
kĩãkânpon sâti. 

Kâjân katã rõnkwâra sâti hã kati 
kĩrãnkjân, kĩã ahê pjo. Piakâ mẽ, sâti 
hã. Tomâkrit krâ kati tã krẽẽ, kĩã jy 
ahê. Sâti hã ra tã kuri teppãã. Rê tã 
sokuri pjo sossypysâ sâti hã. Sintôti rĩ, 
kati pêjãto rĩ, kãn kĩrãhê. Sõkô amã 
kati tã akõrĩ, sâti hã. Ho ra kõõ pjo 
pãpãã, kati ho akõrĩ ate. Kreekriti kati 
tã kurĩ, kĩrãhê sâti hã. Tosypôa kati 
mã kren ipôri, ti ho tâtahê, kĩrãhê sâti. 
Sâti ra sarê kĩãtâtahã, akũ tã. Mãmãn 
pêjn ra sê too sâti ahê, rê sarêrãhê.
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Pãpãã

9 Pjãn tepi ra tã kuri rõ sâti hã? 
Quais peixes não se come por causa do plantio do 
amendoim?

 Prĩara

10 Kamẽrân katirê ho pjõrĩ rê sokura hã kia, sâti hã. Nãnka 
apjâra ate katirê ho pjõrĩ.  
Juntem os alimentos que podem ser comidos durante o 
cultivo do amendoim e os que não podem, pois fazem mau 
ao amendoim.

                AKWYTI

PJÔTE

                     SÔTĨRÃ TÔRINSI

TOMÃKRITI KĨÃPEPETA

                            PAKWA SÊ PÂKÂ 

   KWAKRITINPY

              MÕSY

ITTU

               TUMÃKJÂRI SANPYSÔPÔÔA

      APĨÃN SÕNKREPANPJÂA

                    PÂTIRETI

   TOMÃSÂ NÃNPJUU TITITI

                      KREJÂÂ

IKJYTI

                KREEKRITI

                        JÕTI PIOJA

TEPINSI KWÂRITI

RÊ SOKURANKJÂA

A CAÇA E A PESCA QUE COMEMOS

RÊ SOKJUNPAA SÕJOPYMẼRA

A CAÇA E A PESCA QUE TEMEMOS
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Puujajã 
Rê sarêrã sâti, ra tunmã mã rãrêê 
puujajã, sâti mã, kĩã kĩrãhê, ti sokâtun 
hẽ kĩã ho rãnka rõ ahê. Inkjarân ra 
tunmã mã rãrêê, tinkjõ kuri rõ ahê, 
sõjoopy mẽrân, sâtinkjõti. Aka kõõ 
ra sânpũrĩ sâti, inkjõkin japê. Rê tã 
pinnin pjo sâti hã, tã jãri sâti jõ soti hẽ.

O cuidado com a roça 
Antes de colhermos o amendoim, 
nós continuamos a limpar a roça, 
para para a semente ficar bonita, 
para os insetos não estragarem o 
amendoim. As mulheres continuam 
a limpar, para que os animais de 
caça não comam os brotos, os 
brotos de amendoim. Dia após 
dia nós observamos o amendoim, 
para verificarmos se os brotos estão 
bonitos. Nós não namoramos por 
causa do amendoim, assim são as 
coisas do amendoim.
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Pãpãã

11 Kamerân katirê sankjâri krankjâ sââ issi mẽra

a) Mõsy sitepinkjâ jahã rê ran _______________ prĩaran inkâpy 
_______________ ho.  

b) Topytun ran tã sâkô __________________ hã. 

c) Pykôômã rê ran tã rãnkjo _________________ prĩaran. 

d)  ______________  hẽ, pjãn ho ti ran sapôpô? __________ ho.

Rê tãjãpêa mõsy kre hã kia  
Mõsy ra kren inkjarân, ra tãjãpên 
mõsy hã. Rê kuri pjo kwaakriti janpy, 
ti tã krẽa prẽẽ inkjêj hẽ, mãmãn pêjn 
kati swasi mõsy. Ja tõ, tôrinsi janpy 
ra tã rõnkwârĩ mõsy hã, tensi ahê, 
sykĩrãhê.

Regra para o milho 
Quando as mulheres plantam 
milho, elas não podem comer rabo 
de macaco aranha. Se as mulheres 
comerem rabo de macaco haverá 
pouca semente na espiga do milho. 
Além da abstinência, nós também 
tocamos em rabo de tatu canastra 
médio, por causa do milho, para a 
perna (espiga) ficar grossa, para a 
semente ficar boa.   

12 Kamerân rê kjã kâri mõsy jĩsi mẽra

 
sypôa                       kwâritinto                    mõsy  
tomãkjãa                 symãprâa 
 

13 Kamẽrân rê py sansôri kĩn mõsy ĩssi mẽra. 

PRÂA           SY

           MÃ

 

PÔ                A

           SY    

 

             TIN 

RI                TO

          KUÂ

 

        MÃ

TO             MÕ 

         KJÃA                                    
SY 

TOPYTUN SIKREEKÔ KÂJÂN  

SIKRE KÂKWATE SAPÔPÔ 
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Pjôntuarân 

14 Rê sên kĩãnpari 
Parando para pensar 
 

Pjãrãhê rê tãjãpê sokre hã. 
Porque você acha que existem regras e abstenções na hora 
do plantio? 

A rê tãjãpê koomãkjarân? Pjãrãhê? 
Essas regras têm sido cumpridas hoje em dia? Por que?  

Katirê tã rakjâri ka tõ apjâra sokre hã, rê tãjãpê japê.  
Pesquise com sua família as regras ao plantar

15 Pỹrãhã rê wajãrĩ 
Atividade individual 

Pỹrãhã katirê wajãrĩ aprẽpi: pjãn karênpari mãmã hã ra 
tãjãpên? Katirê wajãrĩ hã mãmã hã kia hokjy amã.  
Faça um desenho sobre o que você entendeu sobre as regras 
na hora de plantar. Escreva uma frase sobre isso.
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Tempo de festas: prĩaratoo 
(festa dos meninos) e sâkjâri; 
Tempo dos mamõezinhos 
tukâkjãrã e pyya que jabuti 
gosta de comer; Caça ao 
jabuti; Aparece pykanĩĩã (flor 
amarela que avisa que está 
começando o mel); Todos os 
homens caçam; Tempo de 
mõsy (milho).

Tottya (fruta preta, 
comida de peixe) 
avisa que o rio está 
baixando; Tempo de 
kjãpepeta (fruta) e 
kwakĩã (fruta); Tempo 
de caça e festa.

Colheita e secagem do 
amendoim; Começa o tempo 
de tirar mel; Nãsytintonsi 
(estrela medrosa grande no 
oriente); Roçada e derrubada; 
Os homens acampam no 
mato para caçar pássaros e 
anta; Acabam as frutas do 
mato; Começa a nascer a fruta 
buriti; Inkjôti e kâjãrãsuri 
estão aparecendo no poente 
(kâjãrãsuri são pequenas 
estrelas que andam atrás da 
estrela inkjôti no oriente). 
Aparecem de madrugada; 
Krâsyri (fazer cicatriz na coxa). 

Anta banha no córrego; 
Vento avisa para caçar 
anta; Kâjrãsuri avisa o 
frio; Nãsytitõsi (a estrela 
olho grande perde o 
medo e atravessa o céu, 
fica corajosa); Os homens 
voltam para a aldeia; 
Tempo do frio. 

Rio seco, tempo de 
bater timbó; Cai uma 
chuva só; Tempo de apiã 
(tracajá); Akwyti (jabuti); 
Ikiyti (anta); Tomãkriti 
(mutum canta). 

Tempo de trovoada, 
Nãsytintonsi e kâjãrãsuri 
são sinais de queimar 
roça; Plantio, primeiras 
chuvas; Os bichos estão 
magros; Tem muito mel. 

Início das chuvas; 
Nasce a roça; Kokoti 
(cigarra) canta; pêêti 
(bacurau) canta, 
Tempo de pêêjâ 
(açaí), nãnpê (fruta 
parente de açaí); Cai 
a fruta buriti. 

Caçada; Tempo de 
pâkkâ (fruta api); Os 
bichos ficam gordos.

calendário 
panará

sakiati                 jynnã             pôtãsâja             pãia

ipôri      sõkjẽntitawy        jy ty      sõkjẽntitatwy
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Intaa pôri 
Intarãhã ra tã sâkôn too hã, aty 
tã rankjâ ahê, suaasêri su. Mã 
sotinkjêttãn sokwa mẽra: nãnpô, 
kĩãpepeta, kwaakriti, sõõjã, sôtĩrã, 
pjôte, kwakĩã, pâkâ, apymãkĩã. 
Mãmãn pêjn ran sopepetin 
sõjopymẽra. Mãmã rãhã tũmã 
sõjopymẽra. Suankjara tãn panãrân 
rê sokwajãrĩnsi pankĩ, rê wajãrĩ pytinsi 
akwyti. Intarãhã rê wajãrĩ pytinsi 
sâkjâri. Mamãn pêjn jy ho ra pôô 
suaasêri pêjn sõjoopy ho, jy sê ho ra 
pôô mõsy syntwê ahê, sõjopymẽra 
ho. Panãrân rê tã satâri tõ nãnsyti, 
sotĩjĩjã, inta, jojo, kokoti.

Rê ho pjõn sõ pujamã kia 
Colhendo os alimentos

O tempo das chuvas 
No tempo da chuva, os Panará 
escolhem uma festa para fazer e 
vão para o mato caçar. Na época 
da chuva tem muitas frutas 
como Abiu, Jaracatiá, Fura-Fura, 
Cajá, Ingá, Apí (Pseudolmedia 
macrophylla), Apymâkiã,  Amora 
Branca (Helicistylis tomentosa), 
então fica mais fácil de encontrar os 
bichos. Nessa época os bichos têm 
bastante gordura. Antigamente os 
Panará sempre faziam festa e caçada 
principalmente do jabuti, enquanto 
a roça está crescendo, até alguns 
produtos ficarem prontos para 
começar a serem usados e colhidos. 
Os Panará voltam da caçada com 
muito bicho. Então, fazem a festa 
para comer a caça com milho verde. 
Os Panará também fazem outras 
festas diferentes. 

Os Panará sempre acompanham 
os sinais das estrelas, das flores, da 
chuva, das borboletas e cigarras.

No tempo dos antigos, os panará 
faziam muita caçada, caçávamos 
muito jabuti. No período das chuvas, 
fazíamos a cerimônia dos alimentos 
(sâkjâri). Então nós chegávamos da 
caçada com animais, os trazíamos 
para a semente nova do milho. Os 
panará também conhecem os sinais 
das estrelas, das flores, das chuvas, 
das borboletas e das cigarras.
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Pjôntuarân 

1 Rê mã hokjy Kĩãsôti mã, katirê mã sũũrĩ kri hã kia, sotã kia. 
Atynkia hã kia, jũ rã hẽn intarãhã? 
Escreva um bilhete para o Kiãsôti contando para ele o que 
tem na aldeia e no mato na época da chuva. 

Rê so kwârã puu jamã kja 
Ran suakin ĩkjẽmẽra ran 
sotinkjêtamã. 

Rê sokwârã pujamã kia 
Mõsy syntwê hã kia. Mãmãn pêjn jy 
ran tã raakô sikreekô hã prĩaran, rê 
ran sapôpô ahê sikreekô inta kjarĩ. 
Mãmãn pêjn ka ransâri mõrĩ mõsy 
syntwê sân, rê ho kurahê. Rê ho kuri 
pjo sotankjo sikreekô ho, ra ho kuri sõ 
amãkjy. Mãmãn pêjn rã ra tã sâkôn 
sâkjâri hã prĩaran. Mõsy synnĩ ahã 
ra tã sâkôn too wy hã, kri wy rĩ ra tã 
pjõ pỹrãhã kia hã, kwakjatantêra mẽ, 
krerõantêra mẽ, kwâsirãntêra mẽ, 
kwasôtantêra mẽ, ra tojahê. Mõsy 
sytâtahã ra ho pjõrĩ pỹrãhã sypôa, 
intoopêa, ra ho pjõrĩ pỹrãhã, kôkwâ 
amã puu rĩ, ra sansôri tõn. Inta pitahã 
ra pê ho pôô kri tã, inta pê, mõsy 
synkô rõ ahê, mãmãn pêjn mã ra 
sansôri. Ja amã rankjâ, kônpy amã, 
mõsy.

Japêjn tõ, ra ho pjõrĩ kykyti wâtâti 
mã, inkwâ ahê, nãsisi ahê, mãmã 
mĩ kuri kykyti kjê amã. Inkjara mẽ, 
inpyarân ka kurĩ kykyti. Rê ran nĩrã 
inkjara ra sôkârõn inkjara kre hẽ 
inpyara. Tuatun mãran mẽ, topytun 
mãrân ra kurĩ kykyti, pjântuara mẽ, 
pjôntuarân ka sê jãpêjn, kwâramã kia 
ahê.

Ittu hẽ jãrĩ tõn. Ittu kjãntwê rê kuri 
pjo, tã jãrĩ ittu jõ soti hẽ. Pakjapêjn 
rê kwân ittu kjãntwê. Rê kuri pjo 
inkjara mẽ, inpyarân, ittu kjãntwê. Tã 
kati kjãnsin ittu, mãmã rãhã ra kuri. 

Estamos felizes pois há muitos 
alimentos para nós

A colheita da roça 
O primeiro alimento que fica pronto 
na roça é o milho verde. Na época 
da chuva, as pessoas começam a 
comer o milho novo.  Neste tempo, 
os velhos panará andam a aldeia, 
buscando as crianças de cada casa, 
todos se juntam no centro para fazer 
a furação da orelha das crianças. 
Após a furação de orelha, todos vão 
à roça buscar milho verde para que 
as crianças comam. Elas só podem 
comer alimentos frios por causa dos 
brincos. Então a comunidade faz a 
cerimonia dos alimentos (sâkjâri) 
para as crianças e fazemos a festa da 
furação da orelha Sikrekõ. Durante a 
festa, homens, mulheres e crianças 
saem para a caçada. Quando 
preparamos a caçada, dividimos 
sotantera para um lado e kiatantera 
para outro. Essa festa não dura 
muitos dias.

Quando as sementes do milho 
secam, A aldeia escolhe uma dança, 
uma festa grande. Pode ser a festa 
das crianças (Priãra jô tow), festa 
da menstruação (Swanpjujantê 
too) ou festa de pintura (kâtykiâri). 
Pode também escolher a festa Pyra 
hakia onde só um clã vai dançar.  
Então todos se juntam na aldeia 
central, para os clãs kwakjatantêra, 
krerõantêra, kwâsirãntêra e 
kwasôtantêra dançarem. Quando 
as sementes de milho endurecem, 
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comerem ficarão com a vagina e 
o pênis machucados, com a pele 
arrancada. Se os homens comerem 
cará, quando forem correr com tora, 
também ficarão com seus ombros 
sem pele, 

Nós não comemos bananas por 
causa dos bebês de pele nova 
(recém-nascidos). Nós não comemos 
bananas de qualquer maneira, nem 
banana nanica, nem pakwanpe, nem 
nãnprâpjâa, nem banana maçã, nem 
banana-da-terra (pyrãmãsôsêa).

Mulheres Panará voltando da roça.  
Foto Agda Detogni

Topytun mẽ tuatun hẽ kati kurĩ ittu 
kjãntwê.

Mãmãn pêjn ka kwâ inkjarân ittu, ka 
ho pjõ, ka ho pôô kri tã. Ka mã rãjo 
wâtâti mã, inkwâ ahê, nãsisinpe ahê. 
Mãmãn pêjn ka wajãrĩ tõn tumãkjâri 
hã. Nãnsi kati mãnpen tumãkjâri 
mã, ka ho pjõ. Nãnsi kati mãnkwân 
wântwê, nãpjâ hẽ ti tã kuri pjo, ti 
tã krẽa kati ho rãnkan wântwê, kati 
mã sirãnkôn, kati nãnkan, kati kjãnsi 
pytinsi.

Kjẽmẽrân ra kurĩ krejââ akũjahã. Sâti 
amã nãsisi pytinsi. Pjântwarân rê 
kuri pjo krejââ kjãntwê, inkjarân ra 
kõ jĩn krekârõ, ka kõ inpykârõ tõn. Rê 
kura krejââ ra kõ jĩ kôkârõ, inkwa kõõ, 
ikkôrĩ.

Pakwa rê tã kuri pjo wântwê 
kântwê hã. Rê tã kuri pjo pakwa 
tãtun, kypamãtua mẽ, pakwanpe 
mẽ, nãnprâpjâa mẽ, pâripôa mẽ, 
pyrãmãsôsêa.

as mulheres reúnem cada tipo, a 
semente branca, a rajada, elas vão 
juntando dentro de cabaças e as 
penduram na roça. Quando trovejar, 
elas as trazem à aldeia, para dentro 
das casas. 

Quando acaba o milho verde, o 
pessoal já começa a colher abóbora, 
as mulheres juntam abóboras ao 
sol, para amolecerem, para ficarem 
gostosas, assim preparamos as 
abóboras que nós comemos no 
forno. Se as mulheres e os homens 
comem abóbora quando são jovens, 
na hora de transar a vagina vai 
machucar o pênis dos homens. As 
velhas e os velhos podem comer 
abóbora sem problema, já os jovens 
têm de esperar para poderem comer 
estes alimentos. 

Depois da abóbora vem a colheita 
da batata-doce, que também se 
faz assim. Os jovens não comem 
batatas de cabeça nova (batatas 
novas), assim são as regras da batata. 
Primeiro nós colhemos batatas de 
cabeça nova. Mulheres e homens 
não comem batatas de cabeça nova. 
Assim que as cabeças das batatas 
ficarem grandes, os jovens podem 
comer. Velhos e velhas podem comer 
as batatas de cabeça nova.

Quando as mulheres colhem as 
batatas, elas as juntam no pátio da 
aldeia e as deixam ao sol para que 
fiquem doces, moles e saborosas. 
Então elas fazem tumãkiâri e as 

guardam quando ela fica pronta.  
A mãe não pode comer tumãkiâri 
quando tem um bebe recém-
nascido, se ela comer a batata fará 
mal ao bebê, lhe causará diarréia, a 
criança ficará feia e com a cabeça 
muito grande.

O pessoal come cará no tempo da 
seca junto com amendoim, é muito 
gostoso. Os jovens também não 
podem comer cará no começo da 
colheita para não machucar o pênis 
e a vagina. Se você vai comer e vai 
correr com a tora também pode 
machucar o ombro.

No período da seca nós comemos 
cará. É muito gostoso com 
amendoim. Jovens mulheres não 
comem cará de cabeça nova, se 
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Pãpãã

3 Faça o jogo “Stop” Escolhendo uma letra para os alunos 
preencherem os temas:  

Letra
Issi 
Nome

Kri ĩssi

CEPA 
(Cidade 
Estado 
Pais ou 
aldeia)

Sokwa, 
pujamã kia

Alimentos  
da roça

Sõjoopy 

Animais 
de caça e 
pesca

Sopapjoo ĩssi

Nomes de povos 
indígenas

obs: vocês podem 
consultar o livro 
Povos Indígenas no 
Brasil e ver o nome 
de todos os povos 
indígenas

Exemplo:          

K Kĩãsi Kôtikô Kjãpepeta Kjãrãsâ Kayabi

S          

Pãpãã

2 Rê wajãrĩ hokjya pĩmã pa pẽẽ.  
Escreva uma conversa usando essas frases e complete com 
mais palavras.

A ka sokre? Você plantou? 
A kati kren mõsy? Você vai plantar milho? 
Ĩkjẽ hẽ ka kren. Eu vou plantar. 
Jy ra kwyy rê sokre ahê. Eu estou indo plantar.
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Swanpjujantê too  
Swankjara tãn mã ra pẽẽ sõ pãã 
japjâran, ra pa rõ ahê krekjã amã. 
Mãmãn pêjn kati mã pẽẽ pjôntwê 
mã, pjôntuaran ho ra pa rõ ahê. 
Mãmãn pêjn kati ra pẽẽ sõ pããnpy 
apjâran. Ti tã pjâri inãpjâ hẽ sõ syypjâ, 
ti mã sun insunpjâ mã. Mãmãn pêjn 
ti ran sun inkâpy inpyaran. Jy tã raakô 
rê sasêrahê inkwa ho inpyarân. Pãpãã 
ka sê atoo aka tã, rê sê pjõrãhê inkâ 
tã. Mãmãn pêjn rê su santori pinpjâ. 
Jy su kwyy insipjâ suu sinkwa tã. 
Mãmãn pêjn jy ho pôô inkâ tã. Ti sê 
ra sinkwâri sõ kjãtunpjâ kwâra, rê 
mã hokjy ahê, rê mã sakârahê, rê 
mã tomãnprâ ahê py ho, inkjên mã. 
Tuapjâ tõ mẽ, sõ topjâpjâ mẽ, jy kõ ra 
mõrĩ inkwajasâ tã.

Jy kõõ ra mõrĩ sujy tã, inkjên kõõ. 
Sôtantêra mẽ, kjatantêra jy kõõ 
ra pôô aty tã inkjên kõõ. Sõ tõnpy 
apjâra, sunpjâ mẽ, sunpjâ tõ mẽra, 
sõ tõ mẽra, sõ tõnpy mẽrân rêntê 
pjyjasêrahê, sõ tõ inkjêrintêê. 

Sôtantêran mẽ, kjatantêran mẽ, rê 
ho wajãrĩ inkwa ho. Sôtantêran mẽ, 
kjatantêran mẽ, rê su ho swa ahê 
inkwa ho, inkjên su. Jy ho raa têpi 
rê ran santori suan kri tã. Jy pôô, jy 
sãn, jy krekjãn inkjên. Mãmãn pêjn 
rê pakjasari inkree mãra mã. Mãmãn 
pêjn ra tã sâkôn too hã.

Mãmãn pêjn ra swâri kwyy. Mãmãn 
pêjn ra too kwyjakãn pyrãhã kia hã. 
Mãmãn pêjn ra ho sâpĩ kjôkjôwahã 
kwyy ho. Mãmãn pêjn ra su, mãmãn 
pêjn ra mãpen, ra rãpren, rê ho 
pãpããnpe, ra nõsên. Mãmãn pêjn 
ra kjââjn aty tã, sõjoopy suu, aty tã. 
Mãmãn pêjn ra ho tyn sõkjẽntita 
pytira. Sõkjẽntita pôôntwê ahã ra py 
ho pôô kri tã, pankĩ ho. Mãmãn pêjn 
ka sê kjên, ka sê kjôn tôrinsi, tititi, 
ikjyti, akwytinkre, akwytinpa, kâjantê 
mã. Mãmã ka mã sĩĩrĩ ikjytinkwâsi 
tuapjâ mã. Mãmãn pêjn ka kjârĩ 
kjãpo. Pykkôômã ra jĩn sansôrĩ kjãpo 
inkâpy. Mãmãn pêjn ra tã sâkôn 
inkree hã pytẽnpê. Mãmã ra kjãkârĩ 
inkree.

A cerimônia da primeira mestruação 
da moça 
Antigamente o pessoal conversava 
muito com seus filhos e filhas para 
não sairem de noite, porque os pais 
sabem que quando as moças e 
rapazes saem, eles vão namorar. Por 
isso eles falam duro com os filhos, 
para eles esperarem crescer.

Quando a mãe descobre a primeira 
menstruação da filha, ela conta ao 
pai, então ele conta aos homens no 
centro. Quando a menstruação acaba, 
os homens decidem correr atrás 
dela com toras. Todos saem antes 
do amanhecer, para se reunirem no 
centro. Então eles enviam o marido. 
Ele vai até sua esposa, em direção a 
casa dela e a traz para o centro. Os 
cunhados, também vão, para pintar 
sua esposa, para eles fazerem o corte 
de cabelo tradicional na moça, para 
eles pintarem seu rosto com urucum, 
para ser mulher. As avós ou a irmã 
do pai e também os avôs ou o irmão 

da mãe, acompanham a moça em 
direção ao local onde se corta a tora 
no mato.

Eles acompanham a mulher longe. 
Os do topo do tronco (sôtantêra) e 
os da base do tronco (kjatantêra) 
chegam na mata com a mulher. 
Seus irmãos homens e primos, pai, os 
irmãos do pai, seus irmãos e primos, 
seus irmãos homens, bloqueiam o 
caminho para protegê-la, seus irmãos 
e primos protegem a mulher. Os do 
topo do tronco e os da base do tronco 
investem, correm, com as toras. Os do 
topo do tronco e os da base do tronco 
avançam com as toras, para a mulher. 
Eles se aproximam, eles as enviam 
adiante, em direção à aldeia. Quando 
chegam, ficam em pé, a mulher se 
cansa. Então eles iniciam a dança 
para ela. Então eles decidem dançar. 
Na festa sempre tem muita caça, 
muito kjãpo, muita banana. Os velhos 
é que são responsáveis pela caça, eles 
vão juntando os bichos e as mulheres 
vão preparando. Hoje nós estamos 
casando escondido bem cedo, por 
isso todo mundo fica baixinho. 
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Sâti sarên hã kia 
Sâti jõ soti hẽ jãrĩ. Ra sê too sâti ahê 
sâti junpjâ mẽra. Aka tã ra sê ho rõsên 
too ho, sâti ahê. Pykkôômã ka sê jãsurĩ 
pãpãã sâti ahê, rê sarêrãhê sâti pujamã. 
Mamãn pêjn rê py mã ho pjõn, sâti 
jũnpjâ mã. Pãpãã rê kõõ sarêrãmã, 
rê py mã ho pjõn. Mãmãn pêjn ra py 
ho pan kri tã, ra mã rãjoo wâtâti mã, 
rê honnĩ ahê sâti. ĩnnĩ ahã rankjârĩ 
pjâpasâ amã. Sy anka rankjârin atte, 
sy kin rã rankjârin atte. Tã ra wajãrin 
panãrân pujamã kia mẽra.

Da colheita do amendoim  
Assim é a colheita do amendoim: 
os pais do amendoim dançam para 
o amendoim. Antes de amanhecer 
eles se levantam com dança. Ao 
amanhecer todos acordam para o 
amendoim, para elas o colherem na 
roça. Então as mulheres se reúnem 
para o pai do amendoim. Todas 
colhem na roça junto com o pai do 
amendoim. Então elas o levam em 
direção à aldeia, elas o espalham ao 
sol, para secarem o amendoim. Ao 
secar, elas colocam dentro de cestos 
pjâpasâ. Elas colocam as sementes 
ruins separadas das sementes boas. 
Assim os panará fazem com o que é 
da roça. 

Inkree sâti hã kia  
Pakjapêjn kati sê ho sãrĩ inkree 
ho topytun, sâti ahê. Jy kõõ ra pôô 
inkree tã topytun kõõ ikjaara, rê kõõ 
jĩpjârahê. Mãmãn pêjn ti sê raasan 
pykkôômã kukre kõõ inkjaara, 
topytun hẽ, sâti ahê. Jy su roo mõrĩ 
puu tã rê sakjârahê sâti. Mãmãn pêjn 
ti py mã ho pjõn sõ kjãtunpjâ hẽ, 
sâti sikjãnpê topytun mã. Mãmãn 
pêjn rênkjân sankre rê kurahê pãpãã 
inkjaarân. Mãmãn pêjn jy ho ra pôô 
kri tã, rê mã rãjojahê wâtati mã, 
sykĩnãhê sâti. Mãmãn pêjn jy pãpãã 
synnĩ, rênkjân pjâpasâ amã, rõsê 
ahê, pujahê, rê py kre ahê akun tõ 
ahã. Ra ho pan sâti ho. Mãmã hẽ kati 
su ra pããrĩ inpyara sâti suu, rê mã 
kwârahê. Mãmãn pêjn ra jĩn sênkjârĩ 
inkô amã. Mãmãn pêjn ra jĩn sê ho 
pan puuntwê ahê. Ti pa pyri kiata, 
mãmã hẽ kati mãnparĩ sõjoopy mẽra, 
nãnpen.

A dança do amendoim 
Primeiro o velho se levanta com 
dança, para o amendoim. As 
mulheres chegam junto com ele, em 
direção à dança, para se balançarem 
com ele. Então, ao amanhecer, o 
velho avisa às mulheres de casa em 
casa, para o amendoim. Elas vão 
à roça para colherem amendoim. 
Então, suas cunhadas se reúnem, 
naquele mesmo momento e dão o 
amendoim para o velho. As mulheres 
colocam a parte que é reservada para 
todos comerem (sankre). Então elas 
o levam à aldeia, para secarem ao 
sol, para as sementes do amendoim 
ficarem boas. Quando todas as 
sementes secam, elas colocam dentro 
dos cestos pjâpasâ, para ficarem em 
pé, para a roça, para eles plantarem 
novamente quando houver outro 
período de chuva. Os homens 
ficam com o amendoim. O pai do 
amendoim traz os homens para o 
amendoim, para eles o quebrarem. 
Então eles o colocam dentro da 
cabaça. Eles o guardam para a roça 
nova. O homem que primeiramente 
segurou o braço do pai do amendoim, 
lhe matará caça, irá buscar mel.
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4 Pjôntuarân 

Rê wajãrĩ hokjya soti mẽra ippẽ jõ sõ hã kia, pujamã kja. 
Faça uma lista dos alimentos da cidade e da roça. 

Pjãn sõ kĩrã ra kurĩ ra kĩrãhê. 
Quais alimentos nós comemos para ficarmos saudáveis?

Pjãn kõõ ra suakĩrĩ panãrân. 
Com o que os panará ficam dispostos e alegres? 

Pjãrã rê kãn kĩnĩ rêa pa kĩrãhê? 
Para você, o quê nós precisamos para estar bem? 

Música para o Sâti - Amendoim 
Jahê ra sê howakan. Ra sên too wakan rê ji pjâri, inpy pyti kati 
ran ho sã, pytikôô kwapy inkree ho. Ikjara ho kati roo wakan. 
A gente vai amanhecer cantando para o amendoim, a mulher 
vai acompanhando e vai cantar até o alvorecer, um homem 
vai começar a cantar no começo da noite e homens vão 
dançar com as mulheres até amanhecer.

5  Prĩara

Forme as palavras de acordo com os números

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ÇA A RO MEN SE TE DO IM DAN FES CA TA

 
2+4+7+8 = 

 
10+12= 

 
5+4+6= 

 
3+1 = 

 
9+1=
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Panãra jõ sõ  
Topytũmãrân rê sũũ jan kia, panãra 
raatepinpe apêjn. Pjãrãhê? Rê 
kurapêrãmã sõ kin. Mãmã rãmã 
ra tâtapêjn, rê sânpun tâtamã sõ 
mẽra. Koomã rê ho jĩrinpe pjo sõ ho, 
rê sânpun tât pjo sõ, mãmã rãmã 
koomã, koomãkjara panãra raatepi 
pjo. Mãja tõ, jy pintori sossy, sõ mẽra 
sy. Pjãrãhê? Jy ra too Xingu tã. Jy ra 
paakwa mãmã nĩ. Mãja tõ, pjãrãhê jy 
pôô sõntwê mẽra sopapjo mẽra jõ? 
Kwyjakrensy, kwyy rê wajãrahê parĩja 
hã, kôrãkriti, nãnpen pâri. Sõnpe 
mẽra panãra jõ: kreekriti, krejââ, sâti, 
pakwa, ittu, tumãkjâri, mõsy, kwyy. 
Pjãrãhê jy pintori sossy? Rê kõnpari 
sopapjo jõ sõ, ippẽ jõ sõ, ja ahã 
koomãkjarân.  

Os alimentos dos panará  
Os velhos contam que antigamente, 
os panará cresciam muito. Porque 
nós comíamos bons alimentos. 
Por isso nós éramos fortes, nós 
observávamos com muita atenção 
a alimentação. Hoje nós não 
respeitamos o alimento que temos, 
nós não observamos a alimentação, 
por isso os panará de hoje não 
crescem. As nossas sementes 
desapareceram, os alimentos de 
semente. Por que? Nós fomos 
embora, em direção ao Xingu. Nós 
moramos ali por vinte anos, sem 
saber que íamos demorar em voltar. 

Os novos alimentos que aprendemos 
com outros indígenas, como polvilho 
de mandioca, mandioca para 
fazer farinha, melancia, cana-de-
açúcar também mudaram nossa 
alimentação, pois as verdadeiras 
comidas dos panará são: cará-
gigante, cará, amendoim, banana, 
batata, batata doce desidratada, 
milho, mandioca. Os panará de hoje 
em dia, tomaram conhecimento 
da comida de indígenas e não-
indígenas e estão usando junto com 
a comida tradicional.

Panaran jõ sõ 
Alimentação panará 



118 119

Mõsy kjãpo  
Inkjarân ra jĩn tã ho pôô mõsy ho, 
puu pêjn. Mãmãn pêjn ra jĩn tãnkãrĩ, 
ra su mõsy asua amã, ra sê kjên mõsy 
kjãpo ahê. Ra sapun mõsy kjãpo 
pôssô amã. Mãmãn pêjn ra mĩrĩn kjê 
amã. Sârahã ra kwârĩ rê kurahê.     

Kjãpo de Milho 
As mulheres trazem o milho da roça. 
Então elas o debulham e o socam 
no pilão, elas preparam o forno de 
pedra para o Kjãpo. Elas embrulham 
o Kjãpo de milho nas folhas de 
banana-brava e os enterram no forno. 
Quando estiver assado, elas cavam o 
forno e o tiram para comer.   

1 Jy kati mĩ hon japjâra jõ sõ py pasitâtahê?   
Para estes alimentos voltarem a se fortalecer

Pãpãã

Mã mĩ wajãrĩ suankjara jõ sõ. Mĩ mã sũũ sõantê mã mĩ kõõ 
wajãrahê. 
Vamos fazer uma comida tradicional panará? Que tal 
combinarmos com a merendeira para fazermos juntos? 

Pjôntuarân 

Rê hokjy jũrã ra hon sõantê hẽ ti wajãrĩ suankjara jõ sõ 
okjyantê mẽra kõõ. 
Escrevam a receita do prato realizado na merenda. 

 Prĩara

Rê wajãrĩ sõ aprẽpi panãra jõ pjãn kãn kin pytinsi.  
Desenhem a comida dos panará que você gosta muito.
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Kjẽn  
Kjẽn ra wajãrĩ inkjarân. Pakjapêjn ra 
sê ho pjõrĩ kjẽn mẽ, pĩ, pôssô. Mãmãn 
pêjn ra sê torĩ. Rê mãnpeahã kjê mã, 
ra saswarĩ ittu, kykyti, kjãpo, pujamã 
kia. Ja tõ, suasĩrã, ikkôn, ikjyti, akwyti. 
Mãmãn pêjn ra mĩrĩ soti mẽra. Inkjara 
ra sêntotâtin rê kwârãhê kjê pêjn. 
Mãmãn pêjn ra kwârĩ kjê inkjarân. 

Forno de pedra 
As mulheres é que fazem o forno de 
pedra. Primeiro elas juntam pedras, 
lenha, folhas de banana-brava. Elas 
montam uma fogueira bem bonita e 
põem fogo. Quando a lenha queima, 
elas espalham as pedras e colocam 
batata, abóbora, kjãpo, as coisas da 
roça. Além disso, colocam queixada, 
macaco-prego, anta e jabuti. Então 
elas enterram os alimentos.  Depois 
que os alimentos são colocados sobre 
as pedras quentes, eles são cobertos 
com folhas de banana- brava, depois 
disso, as mulheres jogam terra por 
cima e finalmente colocam um 
cobertor ou lona, para a fumaça não 
escapar. As mulheres ficam atentas 
para retirarem o alimento do forno. 
Então as mulheres cavam e tiram a 
comida pronta.

2 Rênparahê jũrã ra hon suankjara jõ sõ  
Aprendendo mais sobre o nosso jeito de cozinhar os 
alimentos 

 Prĩara  
Escolha as palavras para preencher as frases

MÕSY   KWYY   SÂTI  
MILHO   MANDIOCA   AMENDOIM

Mõsy kjãpo hã pjãrã ra wajãrĩ?__________________________. 
Kjãpo de milho se faz com ____________________________.

Kwyy kjãpo hã pjãrã ra wajãrĩ?___________________________. 
Kjãpo de mandioca se faz com _________________________.

Kamĩ hã pjãrã ra wajãrĩ? _______________________________. 
Fazemos mingau com ________________________________.

Kamerân kati rê wajãri:

Prẽẽ mẽrân ra wajãrĩ kjê? 
Quem faz o forno?

Pjãn ho ra kjôn kjẽn? 
Como se quebra a pedra?

Pjãrãmã rankjârĩ kjẽn? 
Dentro do quê elas colocam as pedras?

Pjãrã ra wajãrĩ kjẽn ho? 
O que elas fazem com as pedras?
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 Prĩara  
Rê swajãri sõsêê?      
Ligue as palavras 

Jõti

Kwâriti

Pjoja

Kjãrãsâsi

Teppãã

Kââkjã

Kwansôpy

Ĩkwêjow   

Pãpãã

Rê wajârĩ aprẽpi jũrã ra hon kjê. 
Desenhem como as mulheres fazem o forno. 
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Tepi hã kia 
Panãrân ra wajãrĩ kjãpo amã tepi. 
Tuatun hẽ ti ra pẽẽakre kjãpo 
ahê inkjaran, pjôntuaran. Mãmãn 
pêjn ranparĩ, ra wajãrĩ. Inpyarân ra 
tekjapôpôn, ra pan pakre kõõ, ra ho 
pôô kri tã. Mãmãn pêjn inkjarân ra sê 
torin, ra sê kârêrĩ tepi, ra sê kjôn tepi, 
ra sunswârĩ issy amã. Mãmãn pêjn 
kati sârĩ tepi, kati sârinpen. Mãmãn 
pêjn pãpãã ka kurĩ tepi kjãpo amã, 
pakwakâtâtamã, krejâjamã, ittu amã, 
mõsy amã, kreekritamã. Mãja sõ 
panãran jõ sõnpe. Rê jãrĩnsi panãrân, 
rê ranpari kin suankjara jõ soti mẽra 
hã kia.

Pãpãã

3 Rê ho pjakjâri tepi kjãkâ hã kia, tekkârõa:

kjãrãsânsi, kwytinsi, tepinsi, sanpysôôpôa, krentoa, nãnpân 
kârãkjã, pjoja, toosôa, asoo. 

Separem os peixes de escama dos peixes de couro:

Tucunaré, Trairão, Pintado, Matrinchã, Piau, Piranha, Pacu, 
Bicuda, Arraia e Pirarara.

Tekjãkâ 
Peixes de escama

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________ 

O preparo do peixe 
As panará fazem peixe dentro do 
kjãpo. As velhas explicam sobre o 
kjãpo para as mulheres mais jovens, 
para elas aprenderem. Os homens 
pescam no rio e trazem para a 
aldeia. Enquanto isso, as mulheres 
preparam a fogueira, depois as 
mulheres limpam e cortam o peixe 
para colocar no fogo. Depois de um 
tempo o peixe fica pronto e bem 
assado. Depois as pessoas podem 
comer o peixe com kjãpo, banana- 
verde, cará, batata, milho. Essa é 
uma comida tradicional dos Panará. 
Os Panará continuam a aprender a 
cultura do povo antigo.

Tekkârõa 
Peixe De Couro

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Pârikjã atynkja 
Frutas da mata

Intarãhã panãrân, sõjoopy mẽ, ra kurĩ sokwa atynkja: 
No período das chuvas os panará e os animais comem as 
frutas da mata:

Pârikjã Frutas

Inkwa Buriti

Kwatinteppi Inajá

Pêêjâ Açaí

Jopaĩtu Fruta pata de onça

Nãnpênsi Patauá

Kwakjã Espécie de fruto da mata

Kwytinsi Caju

Sôtĩrã Cajá

Kwatijõ 

Pôsôsy

Pjôte

Pyssy

Sypysâa

Palmito

Semente de banana-brava

Ingá

Castanha-do-pará

Pequi

Sôpôa

Kwaakriti 

Cacauí

Mamão-do-mato

Pâkâ Pseudolmedia macrophylla

Kjãpepeta Helicostylis tomentosa 

Akũrãhã kwa rõa 
No período da seca há poucos frutos

Kwatikjãkjãnsi Tucum

Juruakjã Mutamba

Nãpen 
Mel

Pykjãpôa

Akati

Nãntoo

Nãnkââ

Kârãkriti

Inkân

ĩku

Kjarinpya

Pẽnsâriti

Pekârã

Kjãti

Kjãti 
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Pãpãã  
4 Rê pjakjârahê.  
Atividade em grupo 

Rê wajãrĩ kri aprẽpi, pjãn sokwa pâri kri japêê? 
Ande em volta da aldeia e anote quais frutas tem perto e 
quais estão mais longe.  
Faça um mapa da aldeia, identificando tais frutas. 

5 Pỹrãhã katirê wajãrĩ 
Atividade Individual 

Rê sankjân kran sõ issi hã kia: akũjãhã kia, intarãhã kia, akun 
pinmã ahã kia. 
Preencha a tabela com os alimentos da seca, da chuva e do 
ano todo

Sõ akũjãhã kia 
Alimentos da seca

Sõ intarãhã kia 
Da chuva

Sõ akun pinmã ahã kia 
Do ano todo
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6  Pjôntuarân 

  
a) Rê sakjâri topytun suankjara jõ sõ issi hã. 
 Pesquise com os mais velhos os nomes dos alimentos que  
 usamos desde os tempos antigos.

b) Rê sakjâri topytun sõ hã mãmã mĩ ho pintori.  
 Pesquise os alimentos que nós perdemos e porque  
 paramos de usar.

c) Rê wajãrĩ sokwa aprẽpi atyn kia, pujamã kia mẽ. 
 Escolha uma fruta que sua família gosta de coletar e faça  
 um desenho dela.

d) Pjãn sokwa ho ra wajãrĩ inkjarân sokwaankô?  
 Com quais frutas as mulheres da nossa comunidade  
 fazem suco?

Okjyantê mẽra jõ sõ  
Okjya jõ kwa asãrĩ aty amã rê okjy 
ahê: prĩarân, siteparân, pjântuarân, 
pjôtuarân. Município Guarantã hẽ 
ti ran sõrapêjn ippẽ jõ sõ mẽra. 
Okjyantê mẽrân rê py jĩn sun 
ippẽ jõ sõ mẽra, okjya hã. Ja ahã 
kin jy sotirẽrãntê okjya jõ kwa tã, 
sõjopymẽra, tepi mẽra, pujamã 
kia mẽ, kwyjankô, pakwa mẽ, ittu, 
pakwaankô. Ja ahã jynkja kwyy ippẽ 
jõ sõ mẽra. Ra kurĩ pĩrãkâri hã ippẽ jõ 
sõ mẽra, panãra jõ sõ mẽra mẽ. Tã ti 
jãrĩ jãhã okjya jõ kwa mã. 

Pjãrãhê ti porãnka ippẽ hẽ, ran 
santorĩ sõ pãã? Okjya jõ kwa amã ra 
sõrĩ matemática, ciências humanas, 
panãra pẽẽ, educação física, artes, 
geografia, história; suan rê py ran 
sõrahê, rê pê jõ kĩrãhê, nãnkjo pê; 
rê sotinparahê siteparân, pjâtuarân, 
pjôtuarân, prĩarân, okjya jõ kwa 
amã. Mãmãn pêjn ka sotinpari kĩrĩ 
okjyantê mẽrân, ippẽ jõ soti mẽra. 
Ippẽ jõ soti hẽ ran pepeti, rantokâtin, 
ran swankan okjyantê mẽra. Panãra 
jõ sõ kin pytinsi okjyantê mã.

A comida dos que escrevem  
A escola está na mata para nós 
escrevermos: crianças, adultos, 
jovens homens e jovens mulheres. O 
município de Guarantã do Norte nos 
envia a alimentação dos não-panará. 
Os que trabalham na escola pedem 
a alimentação dos não-panará, para 
trabalharem. Também escolhemos 
alguns panará para trazer alimentos 
à escola; caça, peixes, o que é da 
roça, mingau de mandioca, banana, 
batata, mingau de banana. Quando 
escolhemos estas pessoas, diminuiu 
a alimentação dos não-panará. Nós 
comemos a comida dos não-panará 
misturada com a comida dos panará. 
Assim ocorreu aqui, para a escola.    

Por que os não-panará nos fazem 
mal, por que eles nos enviam pouca 
alimentação? Na escola nós damos 
matemática, ciências humanas, 
língua panará, educação física, artes, 
geografia e história; para que no 
futuro eles repassem, para eles se 
cuidarem contra as doenças; para 
que adultos, jovens homens, jovens 
mulheres e crianças aprendam, 
na escola. Então os que escrevem 
saberão bem, as coisas dos não-
panará. As coisas dos não-panará nos 
enfraquecem, nos deixam sonolentos, 
os que escrevem ficam preguiçosos. A 
alimentação dos panará é muito boa 
para os que escrevem.   
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Pãpãã

7 Rê wajãrĩ 
Respondam

Prẽẽ hẽ ti sõrĩ okjya jõ kwa?  
Quem deu a escola?

Prẽẽ mẽra okjyantê? 
Quem são os que escrevem?

Pjãrã ra sakren okjyantê mẽrân? 
O que os professores nos ensinam?

Prẽẽ hẽ sõri sõjopymẽra hokjya jõ kwa tã? 
Quem dá caça e pesca para a escola?

Prẽẽ hẽ sõrĩ sõjopymẽra okjya jõ kwa tã? 
Quais alimentos são comidos na escola?

Pjãn sõ mẽra ra kuri okjya jõ kwa amã? 
Que alimentos nós comemos na escola?

Prẽẽ hẽ santori sõ mẽra ippẽ jõ? 
Quem envia a comida dos não-panará?
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Sõntwê 
Mãja sõntwê hã kia. Mĩ sun kĩrãhê 
sõ hã kia, mãmã sunpan, mãmã mĩ 
kuri pjãn, sõanka. Timẽ pĩjakjũn pjo 
panãra jõ sõ mẽ, ippẽ jõ sõ atten.

Rê sokre ahã sossy sopâri pujamã, 
rê ho sy pjo sâpynõ ho sokre rê 
sotãjãpêa tãn ĩkjẽmẽrân, tã ra wajãrĩ 
ĩkjẽmẽrân sõ.

Ippẽ jõ sõ pjo suankjara tãn kri 
amã. Koomã jy pôô sõ japjâra: 
kâpaa, kjãpotiti, nãnpen, kôrãnkjo, 
inpjo, sotankô, kwansôpyjy, pârisy, 
nãnpensêtâti, kjorinpê, sokwaankô. 
Rê kuri wya nãnpen ro rãnkan, ra 
nãnkjo ankan, ra nãnpjuu jâpĩrĩ. 
Mãmã ra tã pôô, rê kuri wy apjâra hã 
nanpjuu jâpĩrĩ.

Nova alimentação  
Vamos falar sobre a nova 
alimentação. Vamos contar bem 
sobre a alimentação, aquela 
perigosa, aquela que nós queremos 
comer, a comida ruim. A comida 
panará e a não-panará não se 
parecem, elas são diferentes.   

Ao plantarmos as sementes, temos 
os cultivos na roça, nós não passamos 
veneno na plantação. No período de 
plantio nós nos privamos de fazer 
algumas coisas, assim nós fazemos 
comida.

No tempo dos antepassados não 
havia comida não-panará nas 
aldeias. Atualmente chegou esta 
comida: óleo, biscoito, açúcar, café, 
sal, refrigerante, macarrão, feijão, 
rapadura, arroz e suco em pó. Se 
nós comermos muito açúcar nós 
passamos mal, nós adoecemos, nosso 
sangue sobe. Isso é o que acontece, 
o sangue sobe naqueles que comem 
muito.

Sobre a comida dos panará você 
tem que respeitar. Se você comer 
errado, ela pode fazer mal, ela pode 
fazer o estômago doer, ela pode dar 
vômito, ela pode dar diarreia. Todas 
as comidas, a dos panará e a dos 
não-panará podem nos fazer mal. Os 
antepassados nos contaram sobre 
comida boa. Hoje nós comemos 
misturadas, a dos não-panará e a 
dos panará. Temos que pensar bem, 
para nos alimentarmos bem e não 
pegarmos doença. 

Panãra jõ sõ hã kia kati tã apjasârĩ. 
Kati jã sê kura sõ, mãmã hẽ ro 
rãnkan, kati kãn tusân, kati kãn sõjĩĩ, 
kati kãn sĩrãnkôn. Pãpãã sõ, panãra 
jõ mẽ, ippẽ jõ mẽ, kato rãnkan. Rê 
ran sun suankjarân sõ kin. Koomã 
ra kurĩ sõ pĩnãkârĩ ippẽ jõ, panãra 
jõ. Katirênpari kin hãn sõ jõ, karê ho 
pĩnãkârahê, karênkwâri rõ ahê nãnkjo 
anka.

Nãkjo anka mã ra mã tâkâ diabete 
hã. Mãmã ra tã pôj rê kuri wy apjâra 
hã nanpju jâpĩni. Ra tã pôj ajo mãmã 
pjârâ ra jã sê kuri wy inpjo. Pãpã 
sõ, panara jõ mẽ, ippẽ jõ mẽ, ka to 
nanka ka ti kĩn. Panara jõ sõ hã ka ti 
tã apjasârin ka jã sê kura sõ mãmã hẽ  
ro nankan ka ti kan tu sân ka ti a sõjĩ, 
ka ti a sinankô. Ti ran sũn swankjarân 
kĩn. Kowmã ra kuri sõ pĩnãkâri ippẽ jõ 
panara jõ. Ka ti rê npari kĩn hãn sõ jõ 
ka ri ho pĩnãkâri ahê ka rê nkwâri rõ 
ahê nãkjo anka.
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Pãpãã  
8 Rê okjy pyti soti hã kia karê kõnpara sopapjoo kõõ. 
Escrevam um alimento que os Panará aprenderam com 
outro povo indígena.

a) Rê wajãrĩ ippẽ jõ sõ issi rõpjõ. 
 Escrevam alguns nomes de comidas não-indígenas.

b) Panãrân rêntera panãra jõ sõ, ippẽ jõ sõ hẽ jun kati roo hon? 
 Se um Panará deixar de se alimentar da comida panará, e  
 só comer comida da cidade, o que pode acontecer com ele?

c) Pjãn sõ hẽ rantâtĩ? 
 Quais comidas nos fortalecem? 

d) Pjãrãhê katirê jõ sanpankjârĩ nãnpen pê? 
 Por que é preciso usar açúcar com cuidado?

e) Rê tã ho popoti junkjêti sõ sâpynõ. 
 Circulem em qual comida se usa veneno.

MÕSY   ITTU   PÂRISY

NÃNKÔNSIA   KJORINPÊ  KWYY

MILHO  BATATA FEIJÃO

LARANJA ARROZ MANDIOCA

Ippẽ jõ 
Inpokjârantê hẽ wajãrĩ puu, ti amã 
sokreahê sõ mẽra, sossy, nãpenpâri, 
kjoripê, sotinkjêti. Pjãrãhê sokjârĩ 
mãra pjârân? Amã nẽrĩ sâpynõ, sõ 
amã, ti pê ho jyypjonõahê sokâtun 
hẽ sotinkjõti. Mãmã rãmã ra pê 
sunpan ti ho sâkinsi pjãn kypa, ti 
amã sokre ahê mãmã krekjatin sõ 
pujamã. Ran kin pjo inpojunpjâ, inkjâ 
ahê japjâra jõ kypa tã. Sâja panãra jõ 
kypa tã kati ho jyypjorin aty, japjâra 
jõ kypa, sâpynõ hẽ. Inta ho rõkwyy 
sâpynõ ho pakre tã. Ja hẽ ho rãnkan 
pakre, mamã nĩ pa pan. ĩkjẽmẽra ran 
kôkrẽapun, ja amã, sâpynõ amã. Ti ho 
rãnka amã pakre, mãmã nĩ pa swârĩ, 
amã pan tepi rê kura.

A roça dos não-índios 
Os fazendeiros fazem a fazenda para 
produzir soja, cana-de-açúcar, boi, 
arroz, feijão etc... Mas como eles criam 
esses produtos na fazenda? Eles 
colocam o veneno nas plantações  
para os insetos não acabarem com  
o plantio.

Além disso eles querem roubar mais 
terra da gente para cultivarem mais 
produtos que já tem na fazenda. Não 
queremos que os fazendeiros entrem 
na nossa Terra Indígena Panará. Se 
entrarem na nossa área eles vão 
acabar com o mato que tem na nossa 
terra. Porque eles colocam os venenos 
nos produtos que eles plantam na 
fazenda. A chuva leva esse agrotóxico 
até o rio. Isso contamina o rio onde 
nós estamos. Nós estamos muito 
preocupados com esse veneno que 
contamina o rio onde banhamos e os 
peixes que nos alimentamos.

Nascente seca na fazenda, MT 
Foto Rogério Assis
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Atten panãra jõ puu,  
atten ippẽ jõ puu 
Panãra jõ puu popoti, ippẽ jõ 
pujankjyn. Panãrân ra wãjãrĩ 
puu kâjâsâ ho, kâjâsâkjãpaja ho, 
kâjasâpasê ho, rê sokre ahê soti 
mẽra: mõsy, kwyy, ittu, sâti, kykyti. 
Ippẽ hẽ wajãrĩ puu, kwakjêkjêkâ 
ho sokren mõsysyproo, mõsysypãã, 
mõsy, kjorinpê, pârisy, nãnpen pâri, 
kwatikjãkjãnsi, nãnkônsia, kôrãkriti. 
Mãmã rãmã ra kjâri tõn inpo.

Japjâra jõ kri amã sotinkjêti, soti 
mẽra: mõsy, ittu, kwyy, kôrãkriti, 
krejââ, kykyti. Inpojunpjâ hẽ sokren 
soti mẽra, ti sõrahê, pârasô hã, kukre 
wy tã. Japjârân mĩ ran sokren sõ mẽra 
prĩaran rê kurahê, inkree hã tõ. Ippẽ 
rĩ sinkwasêa pjâra ra sõ puu pjo. Mãra 
pjârâ ra jĩn sotinkwârĩ kukre wy amã: 
pârasô, sĩnãnprâa kwa, pârituanprâ, 
pakwa, sâti, kjorinpê, pârisy. Mĩ sê 
jĩn kjãpari wya pytinsia, ho pa mõrĩ 
kĩrãhê, mĩ jĩn têpi ho pintori rõ ahê 
japjâra jõ sõ mẽra.

A roça dos panará é diferente da 
roça dos não-índios 
A roça dos panará é redonda, a 
roça dos não-índios é comprida. Os 
panará fazem roça com facão, foice, 
machado, para nós plantarmos: 
milho, mandioca, batata, amendoim, 
abóbora. Os não-índios fazem 
roça com trator, plantam milho 
de semente achatada, milho de 
semente pequena, milho, arroz, 
feijão, cana-de-açúcar, coco, laranja e 
soja. Ali eles também criam gado.   

Em nossas aldeias há muitas coisas: 
milho, batata, mandioca, melancia, 
cará e abóbora. O fazendeiro planta, 
para envia-las para vender, por causa 
do dinheiro, olhando para a casas 
grandes como supermercados e 
grandes cidades. Nós plantamos 
comida para as crianças comerem 
e para as festas também. Os que 
têm suas casas na cidade não têm 
roça. Eles compram nessas casas 
grandes: alface, tomate, cenoura, 
banana, amendoim, arroz e feijão. 
Se nós pensarmos bastante, para 
nós continuarmos bem, nós não 
esqueceremos nossa alimentação.     

Limite da TI e fazenda, MT 
Foto Rogério Assis

Pjôntuarân 

9 Rê wajãrĩ  
Responda:

Pjãrãhê wajãrĩ inpojunpjâ hẽ puu?  
Para que os fazendeiros abrem a fazenda?

Pjãn ho wajãrĩ puu inpojunpjâ hẽ? 
Com o que eles fazem a fazenda?
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Pjãrãhê ra tã pin wajãrĩ kypa hã sopapjoo mẽ, inpojunpjâ mẽ? 
Quais os conflitos que existem nas relações de uso da terra 
entre os povos indígenas e fazendeiros do entorno? 

Pjãrãhê kĩnĩ tã pantotâtahê kypantokâ hã?  
Por que é bom nós estarmos atentos com as fronteiras do 
território e fazermos fiscalização?  

Pjãn ho rãnkan sâpynõ hẽ pakre amã? 
Quais os impactos do uso de agrotóxicos no rio? 

A jy kin inkô inpojunpjâ jõ? Pjãrãhê inpojunpjâ jõ inkô atten 
japjâra jõ atten? 
Qual a qualidade do rio nas fazendas? Como você explica a 
diferença entre a qualidade do rio na aldeia e nas fazendas? 

Jun kati mĩ hon mĩntê pjyjasêrahê pakrentêê? 
O que faremos para proteger nossos rios?

Pjãrãhê tã nẽrĩn sâpynõ sotinkjõtã? 
Por que eles colocam o veneno na plantação?

Pjãrãhê sunpan ja sâpynõ? 
Por que esse veneno é perigoso?

Pjãn ho rõkwyy sâpynõ ho pakre tã? 
Quem leva o agrotóxico para o rio?

Pjãrãhê ho sâkinsi pjã japjâra jõ kypa? 
Para que querem pegar mais terra dos índios?

Rê tã kukâri prẽẽ hẽ ho sâkinsi pjã sopapjoa jõ kypa.   
Marquem quem deseja roubar mais terra dos índios. 

 
Inpojunpjâ fazendeiro

Sõantê cozinheiro

Tepantê pescador
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10 Ĩkjẽmẽra jõ kypantokâ hã sĩĩ inpojunpjâ. Mãmã hẽ ra pê ho 
rãnkan ĩkjẽmẽra jõnkô sâpynõ ho, mãmã hoo parĩ tepi. Rê mã 
wajãrĩ okjya Funai mã. Katirê mã sũũrĩ inpojunpjâ hẽ pa pê ho 
rãnkan inkô, tepi mẽ, sâpynõ ho.   

Nossa terra faz fronteira com o pai do gado, o fazendeiro.  
Este usa muitos agrotóxicos na plantação de soja, isso nos 
prejudica. Um dia, o veneno caiu no rio e sujou a água e 
matou os peixes.

Nossa terra faz fronteira com a fazenda. Lá se usa muitos 
agrotóxicos na plantação de soja, isso nos prejudica. Um dia 
o veneno poluiu nossa água, e com isso matou os peixes. 
Escrevam para a Funai. contando os problemas com a 
fazenda e os impactos contra os panará e o meio ambiente.

  

11 Pjãrahê pan inpo jũnpjâ inkô ja pê sunpa pytinsi tepi mã?   
Por que as fazendas que ficam perto dos rios podem ser 
perigosas para os peixes?

 

KIN PYTINSI!!
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Convenções da ortografia Panará

Consoantes

p t s k

pp tt ss kk

np nt ns nk

m n

w r j (h)

p pâritoti

 pepeti

 pakwa

 tepãã

 pâtiti

pp ippêti

 teppãã

 ippyti

 ippẽ

 kwakrippa

np inpo

 inpyti

 inpy

 tanpê

 ponpo

t toopâtũn

 tepi

 tumã

 tititi

 soti

tt kwakrittu

 tetty

 ittu

 pâtti

 kwakritte

nt inta

 ponto

 intosô

 pârinto

 intapa 

k kypa

 kjã

 kjãtũnpjâ

 kre

 pakre

kk ikkâ

 pykkôômã

 ikkô

 ikkôô

 tekkâ

nk inkâ

 inkô

 inkja

 pârankô

 inkree

m mõsy

 mũnkjâ

 mĩ

 mõri

 mãtu

n nãsisi

 nãnpôô

 kan

 intyn

 nãnpen

w wâtâti

 wênsi

 swa

 kwy

 kwatoti

r wârô

 pâri

 ruru

 krâ

 prĩara

j jõmãti

 jãsy

 jojo

 pjuti

 kjy

(h) apjã / hapjã

 akwyti / hakwyti

 ookjya / hookjya

 aty / haty

 otita / hotita

s sy

 si

 sâti

 sanpy

 pârasô

ss issy

 issi

 issê

 tessi

 isswyn

ns nãnsôô

 joopasânsi

 insari

 kwansôpy

 kwytinsi
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Vogais 
 

i y u ĩ y ũ

ê â ô ẽ ã õ

e a o

i tititi
 kri
 tepakriti
 pâtiti
 issi

ii krii
 prii
 priikoo
 kriinpe

ê kjê
 sasê
 sõsê
 pêsô
 kjênpâ

êê / êj  sõsêê
 inkjêê
 sêê
 krêkrêê
 sõsêêswa

u kuri
 pusu
 pjuti
 ittu
 kuka

uu puu
 suu
 puukjati
 puuahã
 puutũn

ô pô
 kôsi
 nãnsô
 nãnpô
 pôpô

ôô /ôw pôô
 ikkôô
 pôô
 nãnsôô
 nãnpôô

o jojo
 kjo
 into
 tottoka
 ponpo

oo /ow sookre
 too
 joopy
 priikoo
 toopâtũn

ĩ pĩ
 kĩn
 jĩ
 pĩjasêri
 kĩ

ĩĩ sĩĩ
 jĩĩ
 mĩĩ
 inpojĩĩ

ẽ ippẽ
 tẽtẽti
 pẽkâ
 kjẽrãkriti
 nõprẽ

ẽẽ/ẽj pẽẽ
 kukrẽẽ
 prẽẽ
 tẽẽ
 panãrapẽẽ

ã pã
 jãsy
 apjã
 ãhãja
 jotikjã

ãã pãã
 mãã
 tupãã
 pãpãã

e te
 inkre
 kukre
 tepasâ
 kre

ee inkree
 kreekriti
 kreejââ
 kreejãha

y yriẽ
 py
 kypa
 kjy
 tytyn

yy kyy
 pyynsi
 tyy
 tyynsôpo
 kwyy

y myn
 pyrã

ũ tũmã
 sũ
 twatũn
 wysũn
 mũnkja

ũũ tũũprẽ
 sũũ

õ sõsâ
 põpõ
 swakõ
 atõ
 tõtõta

õõ/õw sõõsâ
 pjõpjõõ
 tesipõõ
 põõ
 swak 

ii yy uu ĩĩ ũũ

êê ââ ôô ẽẽ ãã õõ

ee aa oo

â asâ
 sâ
 kâjân
 kâtepi
 nãnkâ

ââ kââ
 sââ
 kreejââ
 akââ

a  ka
 inta
 saja
 pan
 pasê

aa paa
 kwysaa
 saa
 paasyri
 saankôrã



realização

apoio
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