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O livro
O livro “Wãbiseha” foi organizado pelos professo-

res Yudja durante as aulas de Saúde realizadas de 1996 a
2003 nas etapas intensivas do Curso de Formação de Pro-
fessores do Parque Indígena do Xingu, desenvolvido pelo
Instituto Socioambiental.

As aulas foram ministradas por Estela Würker, Eduar-
do Biral, Douglas Rodrigues (UNIFESP) e Miriam Coelho de
Souza (UNIMEP).

Os professores produziram este livro com o obje-
tivo de desenvolver um trabalho de educação para a saú-
de através da escola. Segundo eles é muito mais fácil para
os alunos compreenderem conceitos relacionados à trans-
missão de doenças quando as explicações são feitas na
própria língua.

O livro aborda a necessidade de cuidados básicos
de higiene para a prevenção de doenças, principalmente a
diarréia. Também ensina a prevenção da cárie, das doenças
sexualmente transmissíveis e da malária. Discute também a
nutrição, valorizando os alimentos tradicionais e alertando
sobre doenças causadas pela alimentação desequilibrada.

O projeto
O Projeto “Formação de Professores Indígenas do

Parque Indígena do Xingu” está inserido no Programa
Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem como objetivo
desenvolver a formação continuada e a formação para o
Magistério de 47 professores indígenas dos povos Ka-
maiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá e Panará, que
lecionam atualmente para 700 alunos, entre crianças e ado-
lescentes, em 25 escolas.

O Projeto de Formação teve início em 1994 com a
Associação Vida e Ambiente. Em 1996 passou a ser
gerenciado pelo Instituto Socioambiental. Até janeiro de 2005
vinte cursos foram realizados. O trabalho se desenvolve por
meio de dois cursos anuais ministrados por especialistas e
do acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nos
períodos intermediários entre os cursos. O Projeto estimu-
la o estudo das línguas indígenas faladas no Parque do
Xingu e a produção de ortografias nessas línguas, que per-
mitem seu ensino nas escolas e a produção de material di-
dático apropriado à realidade das escolas.

O processo de formação para a primeira turma
de professores foi reconhecido em 1998 pelo Conselho
Estadual de Educação do Mato Grosso e para a segun-
da turma em 2004. Os professores indígenas são prepa-
rados para atuar como educadores e pesquisadores de
suas culturas, de forma a se tornarem os agentes do
processo de ensino e aprendizado de suas escolas e
poderem formular e conduzir currículos próprios, de
acordo com sua realidade e com o uso de suas respec-
tivas línguas nativas. Em 2002 foi aprovado pelo CEE-
MT o Projeto Político Pedagógico das Escolas do PIX,
elaborado pelos professores indígenas com assessoria
da equipe do ISA.

O público-alvo
O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em

seus 2.642.003 hectares no estado de Mato Grosso, uma
surpreendente variedade de grupos indígenas, diferen-
ciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e
sociocultural. São quatorze povos, com uma popula-
ção de 4000 pessoas.

Este livro será usado nas escolas das aldeias
Tubatuba e Pequizal e do Posto Indígena Diauarum e será
também distribuído na aldeia Pakisamba, do Parque In-
dígena Xingu, onde não existe escola e na aldeia Piaraçu.

A população Yudja é de cerca de 280 pessoas.

Os Yudja

Os Yudja, também chamados de Juruna, de
língua Tupi, atualmente com uma população de
280 pessoas, dizem que seu território antigo era
localizado entre os estados do Pará e Amazonas.
Em 1625 há registro dos Yudja, ocupando a região
que se estendia da foz do rio Xingu ao rio Iriri. En-
frentando conflitos com seringueiros, além do as-
sédio de missionários e de expedições militares,
eles foram se deslocando pelo rio Xingu, até a
Cachoeira Von Martius, na região limite entre o
Mato Grosso e Pará.  Em 1842 eram 2000 pessoas,
tendo uma dramática redução populacional regis-
trada em 1884 por Von den Steinen para 200 pes-
soas, passando a 54 pessoas em 1916. Foram
contatados pelos irmãos Villas Boas em 1949. O
território Yudja foi constantemente invadido por
seringalistas, dos quais os Yudja foram tentando
se afastar, dirigindo-se cada vez mais para o sul,
ao longo do rio Xingu. Vivendo nas margens do
rio Xingu no limite entre os estados de Mato Gros-
so e Pará, os Yudja enfrentaram um tempo de guer-
ras e conflitos com vários povos, entre eles os
Metyktire (Mebengôkre), Suiá e Kamaiurá.

Atualmente os Yudja vivem nas aldeias
Tuba Tuba, Pequizal e Parque Samba, além do
Posto Diauarum e da aldeia Piaraçu, localizada
no limite do PIX e da Terra Indígena Capoto/Jarina.
Os Yudja criaram a Associação Yarikayô, que tem
uma forte preocupação em revitalizar e documen-
tar suas festas e músicas. Trabalham com apicul-
tura e meliponicultura, além de desenvolver pro-
jetos de manejo de recursos naturais (desenvol-
vem viveiros de frutíferas e bancos de sementes
dos produtos da roça). Participam também da
ATIX- Associação Terra Indígena Xingu, que reú-
ne todas as etnias do PIX para discutir temas co-
muns como a defesa e vigilância das fronteiras
do Parque.

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e
experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos
sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos
povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade
socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país.

Para saber mais sobre o ISA consulte www.socioambiental.org

Conselho Diretor: Neide Esterci (presidente), Enrique Svirsky (vice-presidente), Beto Ricardo, Carlos Frederico
Marés, Laymert Garcia dos Santos, Márcio Santilli, Nilto Tatto, Sergio Leitão, Sérgio Mauro [Sema] Santos Filho

Diretor executivo: Sergio Leitão

Diretor executivo adjunto: Nilto Tatto

Coordenadores de Programas e Atividades Permanentes: Adriana Ramos, André Villas-Bôas, Ângela Galvão,
Beto Ricardo, Cícero Cardoso Augusto, Fany Ricardo, Maria Isabel Pedott, Márcio Santilli, Maria Inês Zanchetta,
Marussia Whately, Nilto Tatto e Rodolfo Marincek Neto

Apoio institucional

A Associação Terra Indígena Xingu (Atix) foi fundada em 1995 para defender o patrimônio territorial,
ambiental  e cultural dos povos indígenas do Parque Indígena do Xingu (PIX). Possui sede no Posto Indígena
Diauarum e escritório na cidade de Canarana - MT. É composta por um Conselho Político que inclui lideranças
das 14 etnias do PIX.

A Atix atua na fiscalização dos limites do Parque, participa na gestão dos sistemas de saúde e educação,
no desenvolvimento de atividades para geração de renda e na promoção e resgate cultural.

Diretoria: Makupá Kaiabi (presidente), Alupá Kaiabi (vice-presidente), Kaminkia Trumai Suyá, Winty Suyá,
Ianuculá Kaiabi Suyá, Timãiru Kaiaibi, Karin Juruna, Tari Kaiabi, Ame Suyá, Ware Kaiabi

Av. Mato Grosso, 688
78640-000 - Canarana - MT - Brasil
tel / fax: 0 xx 66 478-1948
atix@uol.com.br

São Paulo Brasília Rio Negro
Av. Higienópolis, 901 SCLN 210, bloco C, sala 112 Rua Projetada 70 - Centro - Caixa Postal 21
01238-001 São Paulo – SP – Brasil 70862-530 Brasília – DF – Brasil 69750-000 São Gabriel da Cachoeira – AM – Brasil
tel: 0 xx 11 3660-7949 tel: 0 xx 61 3035-5114 tel: 0 xx 97 471-2182
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  1

WÃBISEHA

Wãbi sade si sawai dju karia anana, atxuã si anana, wãri‰ si anana.
Wãbiseha sua anu: se’urahai dju si kuperi anana, kua xu si anana,

aka maku si nana.

miolo.pmd 16/2/2005, 09:561
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‡ si dãk† wãbi sade se´urahai dju kïkïhu anana, wãbi si etxuku kara
anana.

Wãbi sade si sawai dju edaedaku karara, edaka a sade idjai sedju
y‰txa te anana, tadei si anasÞ araxidi edaku txa anana.

Dakï† si kuãkï ha tade anasÞ wãbi sade kahu seyãmã dibi mamaku
txatxa kaniã, pitxa ha taha desi kara sese.

Dakï† si pemapema ha tade anasÞ ide adji anana idjai sedju y‰txa te
amana, tadei si anasÞ laba txi kuperi itxa de kuperiperi.

Wãbi sade si sawai kaniã urahuyãhã abaku tade anasÞ atxa wã anana.
Puduku si karara wãbi sade ka’a da, kaniã desi txa sese.
Aluni pee mãmi bïa he kanea’ua au anu, epïa adaka x††x† izakã‰ si

se’a da te anu. Txi epïa adaka x††x† karai te micróbios ayãhã, txi epïa
adaka x††x† mãmiãmi ha anu.

Ede kupahu, sukade ena imipïdïkãmã mamiãmibe, lawai dju da
kamenamena:

– Pï mamiãmi sube wï anana a’a tese.
Idjuse ide kamenamena † esi tese hahala, mãmiãm† da le’ali dju

kamenamena † lu’i papera ã’ã taha dju dak† da kamenamena, idjuse ã’ã
kade. Amï kanea’ua sube karakara, sawa dibi.

miolo.pmd 16/2/2005, 09:562
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ßdaÞda hanu da sawai te hide, dati pï wãbi‰ sebe hae.
Pae una wawai de kupahu yãhã alu.

‡ dakï su anu ta: wãbi iya apauku † iyakuha ha tade wãbi
apauku sade si dakï imipïdïkãmã te hide.

Apï iya awi yãhã he uhuhinaku awi sade si itaa kanea’ua be
hide, dati apï dakï kanea’ua dju anu ta, ‰nã ixu apï anana

mãmiãm† dju bïa he †’‰nãse ixu anana.
Ãm† ali zaku, alu si wãbi sade anu. Tihidji ena kanea’ua dju ‰lãm†

yãhã ha maka. Saha heina eme papera de ab†aha mamaka.

miolo.pmd 16/2/2005, 09:563
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KANEA’UA ABÏAHA

Izakane hula iya y‰kaipa’ï yãhã be anu? Alu yãhã he si izakš he iya
awa anana, susehade si idjaremã hidji kanea’aua mipïdïku anana.

Alu yãhã de udi esebe hae anana, hula kanea’ua dju anu, apï
kanea’ua dju anu, ause kaniã kanea’ua dju anu. Daisi izaka‰ seha de
ubahã‰ te alu.

Alu yãhã de wapa dju’a sebe hae anana, sede kupahu duhade:

miolo.pmd 16/2/2005, 09:564
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– Esewa’Þ dju waÞ – a sebe hahae.
Apï abïxana ixu wã’Þ he tade wãbi ibïtabïta te – a sebe anana.

ßduyãhã:
1) Alu ne desi kanea’ua mipïdïku anana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Apa kanea’ua de pate sepïdïka ne sebe anana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Apa de sebe kanea’ua kua anana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4) ’A’i de kanea’ua au anana?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

miolo.pmd 16/2/2005, 09:565



 6

Kane’ua ab†aha.
Ab† ãhã zaku, saha he eme papera de ine ana mamaku, † ena abïaha

hamamaka.

miolo.pmd 16/2/2005, 09:566
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KANEÃ ISAMÏ ZAKAHA

Pay‰ hidji hi kanea’ua zaku dabïa ha tïhã‰, maxiane hida panahu
iwïre hidji ikariku te anu.

Löenvenhoeck hi txi pa kanea’ua zakaha karikarika yã ila. Pa ikarikuyãhã
hi epaha, epapatxada, tapua † karaha ta, aretïkahi wãbi ikariku te anu.

miolo.pmd 16/2/2005, 09:567
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Txi pa ikarikuyãhã zaka‰ si alu, maxi bitu ide ikarika bïa kš zakuhi si alu.
Txi da karai kanea’ua zaku anana, abï sapeta he kanea’ua auyãhã zaku.
Txi abïxa x† hideyãhã he pe izaku sade anï urahuyãhã ne anana.

Suyãhãde wapa dju’a akukuhu sade sapeta awa dade pe izaku te anana,
microscópio he. Micróbio kanea’ua ila, micro = x†x†, bio = Þtãy‰.

ßduyãhã:
Alunede da pahidi kane’ua zakaha kariku?
Pahidji ikarikariyã ila maku, ena ãhã makata.
Pahidji izakuyãhã kane’ua ãhã maku.
Kane’ua sapeta heyã ãhã maku.
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MAMIÃMI

’A’i pa mãmiãm† anu, ibube iwadï anu.

 Ãmãnã ala dade ‰nã y‰wãnu yãhã he pïibi iya
awa anu. Awi dade mãmiãm† ita anu.

Iya ‰nã dju yãhã awi anu.
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Amï ali epïa kaipa’ï yãhã kariku kara anu, abï ‰nã
kabutxu he lapidu taha kariku duhahe petã‰ anu.

 ’A’i aparu ixu anu petã‰ duha he, sudadei
epïa adaka ’ã’‰ duwa ibidïka ixu dade aner.

 ’A’i dubube iwadï tade mãm† wï anu. Anuyãhã
deti si etxuka a sade peta mštxã nana.
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Amï apï hanu ‰nã mãmiãmi dju yãhã ixu. Suyãhã hei ali txi apï awi yãhã
iyakupa awi. Maxi ibube iwadï anu, ’Þnã’Þnã kara anu mãmiãmi dju anu.
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Amï ali mãmiãm† dju anu, aka kãli mami anu. Sutade h‰h‰r‰ ’†’‰nã de
abïku, suduhahei aparu be idju txa, aparu de iwa te. Sutadei †mãm†tïmã
ixu dade dakš mãmiãm† ta, suduhade pïxihu anu.
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Amï txãrina ‰nã ixu anu. Txihidji txarina iya wã’Þ he yãhã awi anu, ‰nã
ixu duha he. Sutadei ali izakã‰ dade iya awi, sutadei ibube iwadï. Dubube
iwadï tadei epïakuabe txa anu.
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Abïdai aka nana iwai mãmiãm† dju anu. Sewapaunane da aka nana
he anu, dai da mãmiãm† na dj‰. Panahui ãna yubese txa, sutadei idja te
iyakuha awaa, awi dadei dawai be idju txa, sudadei mãmiãm† mipïdïku.
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A’i Þdu yãhã awa:
1) Al‰ nea de ne si iya he mamia mi iya be hide? Apa kanea’ua ita

dene si hide?
2) Al‰ nea de ne si ali iya p†ide mamiãmi tade hide?
3) Al‰ nea de ne si ‰nã kariku seha he da etxuku sade hi de?
4) Al‰ nea de ne si kanea’ua a’‰ sade hide?
5) Apa kanea’ua ita dene si hide?
6) Al‰ nea de ne si kaniã iya awi tade he hide, apa dene si te hide?

miolo.pmd 16/2/2005, 09:5715



 16

A LE’ÃWÏ DA MÃMIÃMI DE KAMENU

Wãbi abï laka he taha wã’Þ ibïibïtabïta utaha xaxa daha, abï karaxu,
parata, wã’Þ. Ãda h‰h‰r‰ mãmiãm† dju yãhã unã de abïbïku txa duhahe
Þwã’Þ parata he maku dade pe kanea’ua iwaa, tade ena imipïdïka te
hide, an‰yãhãde si edekupahu anana, abï saka dju bitïhu anana aka kãla
pïtxitxikatxika.

Šnã aka kuzaibi au tade ikatakata te, xu kade ena epïa kua he daïku
te txatxa.
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Amï pïza he iya awaa †mštx†ma he txa anu † idju wï dade ipa’i epa
txade imaka te † †k‰penã te, epïa adaka ba, du iya du lapaukaka suyãhã
wãbi anu awi sehaha.

Sudade iya bitïhu anu, dakï† si xaa ibïibïta, † esi ipa’i epa txade †mïnamïna
te, † karaxu wã’Þ dakšta, suyãhã wãbi da iya awi sehaha anu † karaxu ta.

Dakš ena laka pïtxikaka, laka de kupahã‰
kade ena kanea’ua djua. Dakš ena abï wã’Þ
karaxu, parata, kaneku † xaa abï idjuaha
ibïibïtabïta. Idjaa kade ena kanea’ua djua, dati
maxi abï wã’Þ ha taha xu anu, parata, karaxu,
pasia, kaneku. Abï xa de kupahu.

Petapeta mãm† txa kade, etxuka a kade dakš
ta. Mãm† txaha he peta‰ kade ena kanea’ua
’ã’uã, epïa adaka a si teyãhã, epïa adaka xi† su
id‰ si tesu se’a da.

Kuaha hi sãyã hide, si yubÞ‰ tade hi
kumãhari hula be y‰karu te anu.

– Warimã hidji ka esebe anu ta† – a hi
Kumãhari.
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Sutade hi makaxi ’a’u sayãhã anu. Sudade hi sebe hae:
– Anusehahe esi esayã djudjua – a hi.
– IdjãrÞ‰ makaxi anu – a hi tese.
Su yubemãbïa tade hi hula ayãhã kuãrãyã ’a’u anu. Su makaxi ha

duhade hi ayã ’u’i anu.
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AYÃ ADAKA

Esayã de kupahu, abï xa Þtxãk‰ yãhã ixa hinaku esi anu, papau umã
ixi’ixi mã esi dïkara hidji, esayã unïnaka hide, mÞ‰ papau umã anu.

Abï xa Þtxãk‰ yãhã ixu kade wãbi †bïtabïta, esi †bïtã‰ tadei esayã de
epÞepÞ yãhã he ayã adaka esayã unãka hide, suyãhã ha de si †bïta
mïtxãtxã, tadei ayã adaka dutaha dube tïhã‰ tade sayã unakama hide.

Amï ali Þtxãkãtxãkã ixu anu. Abï xa
Þtxãk‰ taha ayã unïnakanaka yãhã desi
Þtxãk‰ yãhã ixu sade †bïta mštxãtxã.
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Bitïhu esi ayã ikutakuta, tadei ayã
l‰nãkamã hide. Esi ide kupahu tae
esayã wãbia.

Esayã iwadï yãhã ã‰
sade †bïta mïtxãtxã.
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Eseme papera de iwãxiawãxite:
1) Itade si ali ã’ãhã mamaka dayã ikuikutu yãhã.
2) Apaha de si sayã ikuikutu anana?
3) Etxuku sade esi esayã ikuikuta wãbi, esi ikuikuta‰ ta dei esayã

lãpiapida bit†hu. Ali ayã lapipiku yãhã maku.

Amï ali ayã wãbi yãha du.
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DENTIÇÃO ................................................AYÁ
CANINOS...................................................SÃYÁ IPAKÏ
INCISIVOS.................................................SÃYÁ XIPA
PRÉ-MOLARES.........................................SÃYÁ WARARA
MOLARES .................................................SÃYÁ WARARA ATAHA
OSSO.........................................................SEPAKI
MAXILAR ...................................................SÃYA IPAKÏ WABÏA
MANDÍBULAS............................................SÃYA IPAKÏ TXADIBIA
DENTES DE LEITE ...................................AYÁ PAPA
DENTES PERMANENTES........................SAYA HIDJI
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KARAI IWADÏA

Ikiaha amï idja anu hide, daí kanea’ua dju anu, kahu makamaka kara
duha de, kanea’ua ita anu.
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Ãn‰ ne de si kanea’ua itita, makamaka sade si
kanea’ua ita anana. Idja hi da’ïbube idju anu,
kanea’ua, dak‰bïa de kurubexi ha sãtade iwadïa Þd‰
karara. Sube y‰karu tadei si dakï inea kara hide,
’e’‰h‰si kara hide iwadïa dju.

ßduyãhã:
1) Al‰ neã dene si idja iwadï yãhã dju sade hide?
2) Apakš he dene si maxi idja djudjua, a’a ahukaha? Al‰ ne duha

dede wãbi su?
3) Apa kanea’ua de

iwa’ha‰ nu? AIDS, HIV,
herpes genital, ã eme
papera de Þduyãhã awa?

4) Abï ila mamaku iyãhã he.
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AKUPA ANAUHÏHÏ

Pïr† l‰pa‰panuyãhã, ubi’a, imãbïa, ipewayãhã, pïr† ha makuyãhã.
Urarahu dade sawa kanea’ua djuyãhã iduku dade kanea’ua dju dubube

anu karara. Txidjibi sawa wãbi yãhã iduku dade te kanea’ua kua anana.
Sutadei da kanea’ua dju anana, sebï’a be hi kanea’ua txatxa. Sudade hi
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sebï’a he urahu anana, uraha hidji dade hi ludjaku dade semakuhu urahu
sebe anana. Txidjibi hi wapa dju’a wapa da suutu tade bitïhu etaa anana.

ßduyãhã:
1) Ã pïr† ubi’a ãhã mamaku eme papera de.
2) Ã eme papera de pïr† ubi’a lataku yãhã ahã maku, karai te hae larva.
3) Ã’ena eme papera de sehu pïr† mabïa ha Þ’Þ yãhã maku, karai te

hae ninfa.
4) A da kamenu. Maxi ena eme papera de pïr† iya dibi ebatataku yãhã

ãhã mamaka, karai me ila pupa.
5) Abï ila mamaku iyãhã he:
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ALU NE DE KANEA’UA SAWA BE KARA ANANA

Akupa anauhïhï aka ha si dubia ha sade alu.
Ubahâ‰ si kanea’ua sapeta he au yãhã be anana, txide si akuha hide,

dai si pïr† sawai be kanea’ua da mÞmÞmÞ yãhã ‰bãhãmã hide.
Akukuhu hide seha he idju txabuhu kara sadei, itxïbï hide seha he

sepïdïdïka sebe hide.
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Anase sepïdïdïku dade matxïbï sepe sa hide, abï pïr† seduduku taha
ka’a be idju ã te anana. ‡ kahu ka’a he sedu dade seduka sebe hide.

Tadei abïne iyaha sede kara tade sede ekua hide. Aebei seyãmã iya
pïide hinaku tade, pïr† sede txi’ã hinaku sube â‰ anana.

Iya he pïr† lapïku anana, pa dudja dibi ubi’a kšha Þ’Þ anana, iyaha
dude yauda tadei anaunaupãh† mamaku anana, bitu yauda iyaha dude
kara tadei ihurarapãh† anana. Dãk† bitu yauda iyaha kara tadei pa ibïdaha
mamaku anana. Txidji ’ ‰’ ‰ka hidji dade pïr† hã ã‰ anana.

Pa ã‰ dade tïhã‰ kanea’ua dju anu, txihïdji kanea’ua dju taha iduduku
dade kanea’ua ita apeta he anana. Awaei wãbi taha iduduku da anana.

Dai auh† abï xa seba taha anu, pitxa mãbïa, pïr† dubi’a ã’Þ’Þ tade pitxa
mãbïa idu dade ixu te anana. Suyãhã de bitu dade pïr† dïkara hidji itxïbï‰
‘Þ’Þ tade akupa anauhïhï maninaka ne anana. Yauda akupa anauhïhï
anu: idïkara hidji pate sabakanene yãhã ila falciparum, pïdakane sabaku
txatxayã ilai vivax.

ßduyãhã wax† papera de:
1) A pade akupa anauhïhï dju anu?
2) A nasÞ de pïr† akupa anauhïhï dju au anu?
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3) Sepïdïka dane akupa anauhïhï pïr† tï a‰ hide yãhã he sebe hide?
4) Aka kï hede pïr† sawa kanea’ua dju yãhã iduku dade au anana?
5) Abïne iyaha kara tade de akupa anauhïhï sede ekuakua?
6) Alune de karai akupa anauhïhï ubahu anu?
7) A pade karai akupa anauhïhï war†mã rimã be?
8) Tade nana ila ta?
9) Eseme papera de ãhã mamaku:

Amïhe pïr† akupa anauhïhï dju yahã ãhã maku.
Amïhe kanea’ua zakaha ãhã maku.
Amïhe sawa akupa nauhïhï dju yãhã ãhã maku.
Amïhe pïr† sawa iduku yãhã ãhã maku.
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APA NE AKUPA ANUHÏHÏ?

Akupa anuhïhï su anu: au hinaku akupa sapeta he anana, suyãhã hei
pïr† karai te mosquito prego a yãhã seduka sebe hide, suduha hei sawa
iduka hide sutadei dãk† ipïdïka txi sawa be hide ta. Sutadei dapeta he au
tade akuhã‰ hide duha he, iwa’iwadïa hide, itaba iwadïa hide.
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Txihïdji dapeta he mazu txa tade
pa xihinaku akuha hide, dapeta he
urahu maku tadei urahu akuha hide,
ari’ari kara hide.

Su akuhu hide duha he patene
nã†mã ÞwÞ wãn‰ dadei y‰mita te hide.

Kaipa’ï akupa anauhïhï anu, ali x†
hidji yãhã pïdïku dade patene nã†mã
apeta awa bïa tade ide ekua dade
pate abakaneã te hide.

Suyãhã de si akupa anauhïhï ba
enu anu. Lawai dju akupa anauhïhï de kamenamena, lawai de kupahu,
kanea’ua iwadï taha da lawai dju kamenamena.

Le’ali dju da kamenamena:
– Su si kanea’ua ita anana, ede kupahã‰ sade – a ena le’ali dju kanea’ua

da kamenamena.
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 ALU SI IMIPÏDÏKAMA TE HIDE

Akupa anauhïhï ba Þnu sade wãbi ede kupahu sade si im†pïdïkamã te
hide. Abï xa he sade:

• aibata kš he iya’iya sade,
• ka†tade taeta txã‰ sade
• sawa akupa anauhïhï dju yãhã sube txatade abeata y‰kï anauhïhï,

xirara kš he sade
• kabutxu itxutxuku sade
• kabutxu dararaku epïa kua he sade
• akuhu sade patene ezaku sade, patene ewewanu sade
• su abï xa dju sade si im†pïdïkamã akupa anauhïhï be hide.

Pãy‰ ali ixi’ixi papau be kapa hinaku, idja te hahae:
– Izaka hidji , papau adaka lãyã he ’e’ua.
Aa hidji tadei idja atxuhu papau be idju anana. Papau adaka abaka a

dade, suyãhã de ali pãy‰ ayã ikiaha. Maxi da ali dayã de kupahã‰ anu.
Maxi ali karai utaha ixu anu: papau umã Þtxãkãtxãkã ali ayã imasehu
anana awae kï hidji. Udja ube abïbï he:
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– Pãy‰ hi yudja perumã ãyã † pitxa, txakuï, ayã pa mãdïka ipakuha sã
tade ali ipïkïrïkïrï, senahï ali † idja ali be dakï kï ta. Makua da ahuku duha
he adu’ria da ali iw†wanu anana, x† hinaku maxiaha he da pïka duha he.
Duda mãdïka ipakuha sã tade da ali †w†wãn‰ anana.

Anï kaniã ãyã lapikã‰ yãhã de hida perumã ãyã da ali †w†wãn‰ anana.
Dãk† au anuta, epa ’i’a ’a’i neja au ta, uba duha he da adu-adu-adu te
txihïdji da a‰meta da kuritïtïku anana. Subïa tade hi ayãse lunïnakanakã‰,
ãyã’ãyã, a da te. Au dakš sãyã lapiku tade pãy‰ da ÞwÞwãnãwãnã bïa anu
ta: mayaka ipakuha ipakš atxutxu hi da kapa hinaku dayã ipakuha patene
sayãhã a dade. Dãkï da dutaba da utaha iwï wãwã anana, dayã he mãwï
yãhã, senahï dãkï anuta dutaba da utaha wãwã, su na ali ha kade izaku te,
nana ali ha su.
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KANEÃHÃ SEBE WÃBI TAHA

Idï kara hidji semïtxima: pitxa, kaniã iyakuha, asa. ‡ ibaa ha au anuta,
api i’a: pe’a, ‰t‰, ata‰, makaxira, makaxi, waraxi, awa’a pakua, y‰pã-y‰pã.
Kaita epai’a sutaha au anu.

Anutaha kaneãhã ixu sade si atxuã anana, dakš si kanea’ua dj‰ anana ta.
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Maxi si kaita abïxa ixu seha de karai utaha ha taha ixu alu. Suyãhã de si
sapeta me‰ maku ãhã de kanea’ua sepïdïku tade pate ipakšmã ne anana.

Karai utaha kaipa’ï taha: yukïdï, Þtxãkãtxãkã, hulakaha, papau ‰mã,
awati’i makahã‰ † awari ta. Kaipa’ï se kaipa’i se karai utaha anu, suyãhã
hei si ubahã‰ seha de ixu te anana. Su sehade si maxi, abï se’ali ulïlam†
anana, † dakï idja mãbïa, na apïihu duha he sã anana.

Pay‰† sekaneã hã kš ixu sade, se’ali wãbi se anana. Atxuã se si
anana, † idja dãkï wãbi matxia anana.
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ABÏ UTAHA SEMÏTXIMÃ HA WÃBI TAHA

Utaha sebe wãbi taha au anu, ixu sade iwa wãrimã rimã seha.
Utaha wãbi taha su anu ixu si te anana su sadei si atxuã anana.

Utaha se mãtx‰ã txuã taha ila abï makaxi, pakua, makaxira, ãtuã, papau,
y‰pãy‰pã, awïla, pitxa, pe’a, elã, kaniã ubi’a, kaniã atxa, eda, akata, ku’i,
awara, uxa.

Abï wãbi anu hide, daí txikš hidji ixu sade si papã ihuraha hide daí si
idjãre‰ sahide. Suyãhã ha dei si kaita utaha ixu anana. Abï puju ha taha,
epai’a ixu seha, pitxa apetxa yukïdï dju yãhã yakupa. Su taha ixu sade si
wãbi anana, setxabï, sekš s‰‰kï anãsÞ ihurahu anana † si dakš wãri‰
anana ta. Txi utaha mÞmÞãkš ixu sade hi si kanea’ua djua hide. A luni
amš papau ‰mã anu, urahu txikš ixu sade hi si kanea’ua diabete, a karai
te yãhã m†pïdïka hide, suyãhã de abï kaneã Þtxãk‰ yãhã ixu urahu seha
kaipa’ï anu.

Ede kupahu, maninakane abï utaha Þtxãk‰ taha ixi ixi sukade ena
imipïdïkamã diabete be.

Dãkï ena utaha memeãkï ixama ta, kaita ena etxuku karara sukade
ena wãbi kara, † ena dãkï atxuã hide ta, wãrimã ena hide ta.
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Maninakane utaha ikahu taha ixi’ixi, idïkara hidji ikahu kade na dãkï
kanea’ua djua hide, obesidade a karai te yãhã djua ena hide. Txi kanea’ua
a ebe hide: ena ãtxuã hidjia hide sutadei ekaha lapeta yubi karakara yãhã
‘Þ’‰ãna kua ik‰pÞpena hide sutade ena kanea’ua djua hide. Panahui lapeta
kara‰ dade ‘Þ’‰ãna idaha hide, sudadei labaka ebe hide.
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Abï ‰t‰ ãhã zaku, saha he ena eme papera de ebe ubaha ha mamaka:
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Ã abïxa ila kaa amï šwãx†ãhã he:

PAKUÏ TAKŠ  HALU PAKUA
TXATXARÏ  DU’Ï WARA

P A K U Ï S T A K Š

W O J A Ã T D I ‘ P

T L U E S A M B Ï N

X K A H X Z Z N H O

A L D A X P A K U A

T X I L M N X A Y Ã

X X A U W U Y P A I

A U ß T A K W A R A

R X P A Y P R R S Y

Ï Š X D U ‘ Ï N A Ï

miolo.pmd 16/2/2005, 09:5839



 40

BA’Ï ATXA ABÏAHA

Ba‘ï atxa wãbi anu, utaha ikiaha ba’ï anu, daí si ali nax† tade ixa‰ te
amu, ali hi iya’iya‰.

Dakï† wapa ha wãbi anu, idja ali hi auka da ÞwÞ ‘wãna wana, dakš hi
da itaba itita, †da madïka kahubi sãtade da ewÞ ‘wãna wana.

Ali hi pate sãneme iwa. Wapa ha wãbi anu † dakš ixu seha ha wãbi
anu, abï ka’a i’a kš de yãhã de atxa ikiaha anu † dakš ixu sade wãri‰
semaka sebe hi deta, semïtxima há da sebe hide.
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O livro
O livro “Wãbiseha” foi organizado pelos professo-
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tivo de desenvolver um trabalho de educação para a saú-
de através da escola. Segundo eles é muito mais fácil para
os alunos compreenderem conceitos relacionados à trans-
missão de doenças quando as explicações são feitas na
própria língua.
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de higiene para a prevenção de doenças, principalmente a
diarréia. Também ensina a prevenção da cárie, das doenças
sexualmente transmissíveis e da malária. Discute também a
nutrição, valorizando os alimentos tradicionais e alertando
sobre doenças causadas pela alimentação desequilibrada.

O projeto
O Projeto “Formação de Professores Indígenas do

Parque Indígena do Xingu” está inserido no Programa
Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem como objetivo
desenvolver a formação continuada e a formação para o
Magistério de 47 professores indígenas dos povos Ka-
maiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá e Panará, que
lecionam atualmente para 700 alunos, entre crianças e ado-
lescentes, em 25 escolas.

O Projeto de Formação teve início em 1994 com a
Associação Vida e Ambiente. Em 1996 passou a ser
gerenciado pelo Instituto Socioambiental. Até janeiro de 2005
vinte cursos foram realizados. O trabalho se desenvolve por
meio de dois cursos anuais ministrados por especialistas e
do acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nos
períodos intermediários entre os cursos. O Projeto estimu-
la o estudo das línguas indígenas faladas no Parque do
Xingu e a produção de ortografias nessas línguas, que per-
mitem seu ensino nas escolas e a produção de material di-
dático apropriado à realidade das escolas.

O processo de formação para a primeira turma
de professores foi reconhecido em 1998 pelo Conselho
Estadual de Educação do Mato Grosso e para a segun-
da turma em 2004. Os professores indígenas são prepa-
rados para atuar como educadores e pesquisadores de
suas culturas, de forma a se tornarem os agentes do
processo de ensino e aprendizado de suas escolas e
poderem formular e conduzir currículos próprios, de
acordo com sua realidade e com o uso de suas respec-
tivas línguas nativas. Em 2002 foi aprovado pelo CEE-
MT o Projeto Político Pedagógico das Escolas do PIX,
elaborado pelos professores indígenas com assessoria
da equipe do ISA.

O público-alvo
O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em

seus 2.642.003 hectares no estado de Mato Grosso, uma
surpreendente variedade de grupos indígenas, diferen-
ciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e
sociocultural. São quatorze povos, com uma popula-
ção de 4000 pessoas.

Este livro será usado nas escolas das aldeias
Tubatuba e Pequizal e do Posto Indígena Diauarum e será
também distribuído na aldeia Pakisamba, do Parque In-
dígena Xingu, onde não existe escola e na aldeia Piaraçu.

A população Yudja é de cerca de 280 pessoas.

Os Yudja

Os Yudja, também chamados de Juruna, de
língua Tupi, atualmente com uma população de
280 pessoas, dizem que seu território antigo era
localizado entre os estados do Pará e Amazonas.
Em 1625 há registro dos Yudja, ocupando a região
que se estendia da foz do rio Xingu ao rio Iriri. En-
frentando conflitos com seringueiros, além do as-
sédio de missionários e de expedições militares,
eles foram se deslocando pelo rio Xingu, até a
Cachoeira Von Martius, na região limite entre o
Mato Grosso e Pará.  Em 1842 eram 2000 pessoas,
tendo uma dramática redução populacional regis-
trada em 1884 por Von den Steinen para 200 pes-
soas, passando a 54 pessoas em 1916. Foram
contatados pelos irmãos Villas Boas em 1949. O
território Yudja foi constantemente invadido por
seringalistas, dos quais os Yudja foram tentando
se afastar, dirigindo-se cada vez mais para o sul,
ao longo do rio Xingu. Vivendo nas margens do
rio Xingu no limite entre os estados de Mato Gros-
so e Pará, os Yudja enfrentaram um tempo de guer-
ras e conflitos com vários povos, entre eles os
Metyktire (Mebengôkre), Suiá e Kamaiurá.

Atualmente os Yudja vivem nas aldeias
Tuba Tuba, Pequizal e Parque Samba, além do
Posto Diauarum e da aldeia Piaraçu, localizada
no limite do PIX e da Terra Indígena Capoto/Jarina.
Os Yudja criaram a Associação Yarikayô, que tem
uma forte preocupação em revitalizar e documen-
tar suas festas e músicas. Trabalham com apicul-
tura e meliponicultura, além de desenvolver pro-
jetos de manejo de recursos naturais (desenvol-
vem viveiros de frutíferas e bancos de sementes
dos produtos da roça). Participam também da
ATIX- Associação Terra Indígena Xingu, que reú-
ne todas as etnias do PIX para discutir temas co-
muns como a defesa e vigilância das fronteiras
do Parque.

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e
experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos
sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos
povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade
socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país.

Para saber mais sobre o ISA consulte www.socioambiental.org

Conselho Diretor: Neide Esterci (presidente), Enrique Svirsky (vice-presidente), Beto Ricardo, Carlos Frederico
Marés, Laymert Garcia dos Santos, Márcio Santilli, Nilto Tatto, Sergio Leitão, Sérgio Mauro [Sema] Santos Filho

Diretor executivo: Sergio Leitão

Diretor executivo adjunto: Nilto Tatto

Coordenadores de Programas e Atividades Permanentes: Adriana Ramos, André Villas-Bôas, Ângela Galvão,
Beto Ricardo, Cícero Cardoso Augusto, Fany Ricardo, Maria Isabel Pedott, Márcio Santilli, Maria Inês Zanchetta,
Marussia Whately, Nilto Tatto e Rodolfo Marincek Neto

Apoio institucional

A Associação Terra Indígena Xingu (Atix) foi fundada em 1995 para defender o patrimônio territorial,
ambiental  e cultural dos povos indígenas do Parque Indígena do Xingu (PIX). Possui sede no Posto Indígena
Diauarum e escritório na cidade de Canarana - MT. É composta por um Conselho Político que inclui lideranças
das 14 etnias do PIX.

A Atix atua na fiscalização dos limites do Parque, participa na gestão dos sistemas de saúde e educação,
no desenvolvimento de atividades para geração de renda e na promoção e resgate cultural.

Diretoria: Makupá Kaiabi (presidente), Alupá Kaiabi (vice-presidente), Kaminkia Trumai Suyá, Winty Suyá,
Ianuculá Kaiabi Suyá, Timãiru Kaiaibi, Karin Juruna, Tari Kaiabi, Ame Suyá, Ware Kaiabi
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tel / fax: 0 xx 66 478-1948
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O livro
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