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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, Tymair‰ Kaiaibi, Karin Juruna, Tari Kaiabi, Ame Suyá, Wareajup Kaiabi
Av. Mato Grosso, 688
78640-000 - Canarana - MT - Brasil
tel / fax: 0 xx 66 478-1948
atix@uol.com.br

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

São Paulo
Av. Higienópolis, 901
01238-001 São Paulo – SP – Brasil
tel: 0 xx 11 3660-7949
fax: 0 xx 11 3660-7941
isa@socioambiental.org

capav.pmd

1

Brasília
SCLN 210, bloco C, sala 112
70862-530 Brasília – DF – Brasil
tel: 0 xx 61 3035-5114
fax: 0 xx 61 3035-5121
isadf@socioambiental.org

Rio Negro
Rua Projetada 70 - Centro - Caixa Postal 21
69750-000 São Gabriel da Cachoeira – AM – Brasil
tel: 0 xx 97 471-2182
fax: 0 xx 97 471-1156
isarionegro@uol.com.br

O livro
O livro “Jene Katuwetap” foi organizado pelos professores Kamaiurá durante as aulas de saúde realizadas
de 1996 a 2003 nas etapas intensivas do Curso de Formação de Professores do Parque Indígena do Xingu, desenvolvido pelo Instituto Socioambiental.
As aulas foram ministradas por Estela Würker,
Eduardo Biral, Douglas Rodrigues (UNIFESP) e Miriam
Coelho de Souza (UNIMEP).
Os professores produziram este livro com o objetivo de desenvolver um trabalho de educação para a saúde
através da escola. Segundo eles é muito mais fácil para os
alunos compreenderem conceitos relacionados à transmissão 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. Há um texto sobre nutrição, valorizando os alimentos tradicionais.

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 45 professores indígenas dos povos
Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá e Panará,
que lecionam atualmente para 700 alunos, entre crianças e
adolescentes, 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 dezembro de
2004 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 estimula o estudo das línguas indígenas faladas no
Parque do Xingu e a produção de ortografias nessas línguas, que permitem seu ensino nas escolas e a produção
de material didático 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 segunda turma em 2004. Os professores indígenas são preparados 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 respectivas línguas nativas. Em 2002 foi aprovado pelo CEEMT 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, diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e
sociocultural. São quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas.
Este livro será usado nas escolas das aldeias
Ypawu e Morena, do Parque Indígena Xingu.
A população Kamaiurá é de cerca de 380 pessoas.

Os Kamaiurá

Os Kamaiurá, de língua Tupi, são um
povo culturalmente importante no Alto
Xingu, onde compartilham com outros povos da região o modo de vida, visões de
mundo e rituais. O primeiro contato de que
se tem registro ocorreu em 1884 na expedição de Karl von den Steinen. As primeiras aldeias localizavam-se ao norte do PIX,
na região denominada Wawitsa e habitam,
desde os primeiros contatos, a região da
lagoa Ypawu, a noroeste da confluência dos
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rios Kuluene e Kurisevo. A outra aldeia está
situada na região denominada Murena, local sagrado na mitologia alto-xinguana,
considerada o “centro do mundo”, origem
dos ancestrais criadores.
Os Kamaiurá criaram a Associação
Mawutsinin, que desenvolve projetos voltados à revitalização cultural e à subsistência econômica. Um dos projetos, idealizado pelo chefe Takumã Kamaiurá, é a “Escola da Cultura”, onde os mais velhos ensinam às crianças e jovens suas tradições.
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IKATU JENEREKO RAMUE WARA
REHE JUE WARA ‘ANG
(Apresentação)
‘Anga ‘ang ka’ahera ore remi’a wyky hera jemo’Þtaip (curso). ‘Anga
‘ang ko’yt oro’awyky kunu’umera jemo’Þtawam ojoe rekom.
Ka’ahera rehe okwawa ma’Þa ko’yt ma’anuarera ra’angap: awa
ra’angap, motawa ra’angap, ipy’ay ma’Þa ea’angap, amonena ran. Anga
jemo’Þtawa ko’yt ma’anuara ‘iwera rehe jue, okoj doença jene remi
kwahawe rehe jue.
A’ea wetewara ‘ang ka’ahera ko’yt.
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JENE KATUWETAP

Jene katu jene reko ramuÞ ko’yt, torywa ja’awyky, tuwijap japorahaj.
Jene porahaj ramuÞ ko’yt jene rorywa’ia’ip jerekom.
Kujã ikatu ma’Þa, araha tete ijetapakaw okom ijo jenone torywam, ijo
jenone ko katy ran.
2
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Kujã ikatuma’Þa araha tete ijetapakaw okom, ijetapaka tawa pype
ko’yt, ikatu’i okom, a’eramuÞ akwama’ea ipotariw.
Akwama’Þa jya jara, araha tete ijow okom ko katy, ikoa ka’apit.
Jepe’awa mowokawa opotat emirekoa upe, inia pype ijepe’Þtawame ran.
Kwara rehe meme ikoa ‘awyky okom e’‹jawa upe, ikoa ojuap, a’erawi
ikoa rapyw, ywyra kajhera omomot, omongytsing, a’erawi yja jo’okiw,
a’erawi mani’ywa tymi.
Akwama’Þa ty’araya ‘anuwamuÞ ko’yt, weroko katu ma’anuarera
emiraharam pina momot. O’iran ja’iwete oho pina momot, yara opyhyk
‘yahukujtap, amomena ran: wyrapat, y’yp, pya, tsimoa weraha pira
jukatawame ran.
A’ea wite wara ‘ang jene katuwetawa ko’yt.
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1.

Pewaem, anga pytsara, a’e rawi pe’apewan:
YRYKU – TUKANAP – JAHUWAJ – YWUN – KAMORE – TAWARIRI –
ARAWIRI – INIMO – JANYPAP – MY’YTAKWAP – YRYKUJUP – YHYK –
MAUWA’YHYK – MYRYTSIOWIT
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2.

Ikatu ma’Þa remi porahaj ra’anga pe’awyky.

3.

Kujã remi porua rera pekarãj.

4.

Akwama’Þa remi porua rera pekarãj.

taj mytet
taj yke mytet
taj yke
tajã ropyta
kang
tajã py’yta ywatewat
tajã py’yta ywypewat (tenywa)
kunu’uma raj
tajã’ete
taj
kõ
juru
5
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IKATU JENE MOKOTARA KO’YT
Ikatu jene mokotara ko’yt, pira jaekat, jamoka’Þ, pira ja’u, a’e ramuÞ
jene hwaratã jereporawykym ikatu jerekom. Jene karu katu e’ymamuÞ
ko’yt, ikatu jene ywa nopyryrym ite kõ.
A’e ramuÞ ne’ang, araha tete jakaru kopy.

6

kamaiura.pmd

6

9/3/2005, 10:57

ITSE’ß
Itse’Þ ma’Þa pane pepotarina
ewa pe na†a jopa’õa rupi rap
i’itsew. A’eramuÞ rama’ang mo†’†a
pe na†a momukiw, pe naja opepen.
Pe’u itse’Þ ma’ea, a’erawi pe na†a
pekyts†’ok juru kyts†’okawa pype.
‘Anga ’ang akwama’ea,
itse’Þma’Þ utsara.
Apatura utsara ’ang akwama’ea ko’yt, a’eramuÞ
hajay okom, a’eramuÞ aitsatsak okome ran.
A’eramuÞ ‘ang korin jene ra†a rehe jajarekon, jene
ra†a jakytsio ‘kan.
Pekarãj itse’Þ ma’Þa rera, a’e
rawi eta pepatat.

7
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MY’AY
Mijãrawa ‘ang my’aya werut jene upe: meirup, karakarakõ, ape’ape’i,
wararujap, anuja, jetsing.
Ipy’ay ma’Þa repotsi ramuÞ ‘amewejue hoka wi, ko’yt, meirup, jetsinga
ojyp o’ut tepotsia ‘arim, opya rehe mo†’†a ja’uwari, a’erawi ojewyro’ut jene
potawa ‘arim ojyp, a’ep mo†’†a rejari, a’ehera jene i’u ramuÞ ‘ang my’aya
jene pyhyk.
Mijarawa ‘ang ko’yt ohoawa oyk my’aya rupawa katy o’atam, a’ep
imoja’uwariw, ojewyro’ut hoka katy wejarawa hoka pype, a’eramuÞ ‘ang
i’upyra rehe ija’uwariw my’aya.
A’eramuÞ ‘ang ko’yt, my’aya jo ramuÞ, ywykwara jejo’okiw
tepotsitawam mijarawa ipyrungawa wi. Tepotsire ‘anga nun, pe hwã
pekyts†’ok ikatu ‘ya pype, a’eramuÞ ‘ang korin my’aya pepyhykiten. Ikatu
i’upyra peowapykin mijarawa mo†’†a rejawawi erut. A’ehera jene i’uramuÞ
nite my’aytawa kõ.
Petsak moroneta ikatu a’erawi pehÞ tete moroneta’ia pe’awyky ‘am
ipemopemok ipyra pype:
Meiruwa ‘ang my’aya jene upe werut. Ipy’ayma’Þa repotsi ramuÞ hoka
8
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atukupep, meiruwa oho ojyp, tepotsia ‘arim. A’erawi ijywo’ut jene potawa
‘arim, a’ehera jene i’uramuÞ jene py’ay.
1.

Opotsima’ea ra’angawa e’awyky hoka atukupep.

2.

Meiruwa ra’angawa e’awyky tepotsia ‘arim.

3.

Meiruwa ra’angawa e’awyky jene potawa ‘arim.

4.

Awa ra’angawa e’awyky okaru mae’a.

5.

A’erawi ipy’ay ma’ea ra’angawa ere’awy ky.
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MY’ARAOK

My’araoka rerekotara ko’yt, noka’rukatuite okom. Ipy’araoka nokoj
nomojuru’ arõite kopy. Epotsi ramuÞ ko’yt ipy’araoka okukuj epotsia nite
upi’a nite ojopyterip. Pe nepotsire ’ang korin pehwa pekyts†’ok ‘ya pype
pekaru jenone.
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Ta’angawa peetsak ikatu,
a’erawi pe nemietsakera
pekarãj, pekawe’eng.

Ma’are my’aya jene ireko ramue
okupe rupi japotsite?
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Ma’are motawa jaejarite
owapykawa ma’Þ ‘ymam?

My’aya jene pyhykamuÞ ko’yt
ywykwara jajo’ok jene
repotsitawam, meiruwa jypawa
wi i’arim.
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Peu’utawa araha tete
peowapyk mijaria
itsetawa wi ipype.

Amoa ran mej‰a pe inungamuÞ
korin peowapyk karakarakõa
i’utawa wi.
Po karakarakõa my’aya reruriw?
Po karakarakõa teposia ‘uw?
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Ne karu jenone ramuÞ kon, ne
hwã erejuwej.
A’erawi wite okoj ere’u ne
potawan. A’eramuÞ my’aya
jene pyhykite.

Kunu’uma ipy’a raoka ma’Þa ko’yt,
‘anga wite ikow. Ijuw okom. My’a
raoka ’ang oporomojuwa ma’Þa.
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T‡ATSÃWAT, T‡ATSÃWARA RETSAKAP
Jene rea pype jene remietsake’yma rera ‘ang ko’yt t†atsãwat. Kara’iwa
je’enga pype hera ko’yt micróbio. T†atsãwara retsakawa pype ‘ang
t†atsãwara jetsakiw. Ipype jene remietsaka ko’yt: mo†’†, p†atsãwat, jene
rywya raoki atsã, jene pit a’ea raoka retsakawame ran. A’ea wite wara
ta’ang tiatsãwara retsakawa kowa.
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AIDS
AIDS-a ‘ang ma’anuara ‘iwera oporojukama’Þa.
AIDS-a’ ruwa wera rak a’ang nokwahakatuite awa. AIDS a’ea
ykypytawera je ‘ang ko’yt: África, Europa, América. A’ea wi je rak a’ang
Brasil ijykiw ran. A’eramuÞ ‘ang AIDS oyk rekom kara’iwa retama rupi.
‘Anga ’ang ko’yt tawa rupi AIDS-a jow oporojukam. Jene rehe we
‘ang oyk o’ute kõ.
AIDS-a ‘ang ma’anuara ‘iwera, ipyaua rane jene upe ko’yt, ihwanga
jakwahawite. Kara’iwa ihwanga nokwahwite rane ran. Jene hera
pyhykamuÞ korin jene juka. Jene hwaratã hera omomap eraham, jene
mokama’† jene reraham, jene mo’awakukuj, jene momiruru, a’ea wite tete
okoj ma’anuara ‘iwera jene juka meme jene rerahame ko’yt.
Awa akuwa ma’ea nite jene jomenõ ramuÞ tete ‘ang jene pyhyk. Jene
pyhyteteite ang ma’anuara ‘iwera rujawa ran.
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Etsak jene remirere koa rera jene jehe, erekara† e’ijupaipe katu:

tama

eme’ypy

tama’ope

akwãj

tamats†’apyt

akwãj apytet
tapi’a

pepo

a’ako

ikwat
ewikwarajopa’õ
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AIDS
AIDS, ma’anuara ’iwera rera po kora’ewa.
Tuwijap ipojyma’ea ‘ang AIDS-a kora’ewa.
AIDS-a oporojukama’ea, ihwanguma’Þyma ran.
Nite kara’iwa ihwanga waemawa rane.
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‘Anga wite AIDS-a jene pyhyk:
1.

AIDS-a rerekotara, awa omenõ, a’eramuÞ imoja’uwari ojehe.

2.

Jene rakuwamuÞ, awa rywyhera monoawa ramuÞ, jene rajyka
rupi wa pype. A’eramuÞ AIDS-a rerekotara rywyhera monoawa
ramuÞ oja’uwat jene rehe ran.

3.

Kujã AIDS-a rerekotara imemyramuÞ, ipy’a pype we
imoja’uwari imemyra rehe. Pitanga ‘ara muÞ ijya py’aw,
a’eramuÞ oja’uwari ran. Ijya pitanga mokamu ramuÞ
imoja’uwari ran, pitanga rehe. Ijya AIDS-a rerekoramuÞ.

4.

Jene kutukawa ramuÞ, AIDS-a rerekotara kutukawerawa pype
wejuwe, a’eramuÞ AIDS-a jene pyhyke ran.
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TAKWAJÃ RYRU
Takwajã ryrua je ’ang ko’yt, jene jomenõ ramuÞ jene remits†a.
Ma’are, ma’anuara ‘iwera je rap jene pyhyk, a’eawite wara wi je okoj
jats† takwãja ryrua.
Kara’iwa retama katy jene o ramuÞ je ko’yt, a’ea wite wara je jats†,
‘anga wite ran: jene its†e’ymamuÞ je takwãja ryrua ko’yt jene pyhyki je
okoj ma’anuwara iwera ko’yt.
A’eramuÞ rame je okoj jene irut ne
remirekomena upe imoja’uate kõ, jene
ukupatsia upe je ran.
A’eramuÞ ko’yt, jajeropy’a uhung a’ea
wite wara wi.
A’eramuÞ je, jajomenõ teteite korin.
A’eramuÞ rame je okoj jene pyhyke ko’yt.
Takwãja ryrua je ’angan ohukama’ea,
opokama’ea je ran.
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Petsak
moroneta
ikatu, a’e rawi
pekawe ‘Þng
wetepewara
upe, penemi
anuwera.

Neits† pota ramuÞ je ko’yt, ikatu erets† ipokawa wi, ma’anuara ‘iwera
ne pyhykawa wi ran, a’eramuÞ jats† katu takwãja ryrua.
Etsak, kara’iwa je’ang ko’yt amomena nopota rite takwajã ryrua atsi tawa.
Amomena jue je ’ang opotarits†tawa, ma’are okyje awa okoja
ma’anuara ‘iwera wi, a’eramuÞ je ’ang kara’iwa retama rupi tujawa ’ia’ip
ma’anuara ‘iwera.
A’eramuÞ ‘ang kara’iwa ma’anuara ‘iwera rerekow, a’eramuÞ ‘ang
ko’yt jajerokyje ma’anuara ‘iwera wi.
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TAKUWA RUJAP
1500 a rehe nipe raka‘ang takuwa rujawa ‘ang katy ituriw kara’iwa
rehewe. A’e je raka’ang jatsi’‰a rujawa akwama’Þa akuwama’ea rywya
opytet a’ehera owewe ohom amoa awa rehe ijywiw, omoja’uwat amoa
awa rehe, a’ehera akup ijuhung
akuwa ‘ara muÞ ehe.
Ipyhykawera wite tete akuwa
o’ate ran. A’ea wite wara te ‘ang
takuwa rujawa a’awa awa kuwa.
A’ea wite te je ‘ang malária
a’ja’uwa jene rehe kuwa.
1.

Petsak ikatu ‘anga, a’e rawi pemoja’uwat ma’anuara rera,
peka’ahera rehe.

2.

Ipemo pemoki pyra pe’awyky, a’e rawi awa ra’angawa pe’awyky
ipype. Moroneta pej ‘anu pawera wite ‘angin ipype pe’awykyn.

3.

Mawite ‘ang takuwa rujawa jene pyhyka muÞ jako? Mawite jene
rereko?
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MAWITE RAKA’ANG TAKUWA RUJAWA
KWAHAWYPYA WAW

Ymawe warera je kara’iwa akuw ojoerekom. Ymawe warera je kara’iwa
moanga jara nokwahawite ihwanungawa, takuwa rujawa hwanungawa.
Ymawe je mojepete kara’iwa moanga jara, ma’anuara’iwera rehe
ojÞmo’Þ ma’Þa, a’ea je rak a’ang omo’ypy takuwa rujawa retsak
tiatsãwara retsakawa pype, moanga jara rera je ko’yt Löevenhoeck.
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‘Anga je rak a’ang takuwa rujawa wetsak tiatsãwara retsakawa pype,
‘anga wite je okoj; akwama’Þa rywya je wekyj, kara’iwa rywya, onung
yheria ‘arim, a’erawi je erahaw tiatsãwara retsakawa pype etsak.
A’e je Löevenhoeck etsakamuÞ tiatsãwara retsakawa pype ko’yt,
i’ajãngi je takuwa rujawa ry’ywa jene rywya pype.
A’eramuÞ wite je moanga jara ikwahape kõ, a’erawi je jatsi’‰a juka
awaw ran, jatsi’‰a rywya pype je ko’yt, i’ajãngi je takuwa rujawa ry’ywa ran.
A’eramuÞ je ’ang jatsi’‰a kwahawawaw takuwa rujawa jaram.
‘Anga wite je ’angan, awa malária rereko ramuÞ ko’yt, jatsi’‰a o’u
takuwa rujawa jara, a’ehera je oho awa o’ume ran. Jene rakupawa
jemo’ypytawa ko’yt, 1530 rehe, a’eramuÞ jene rakup, takuwa rujawa
jaereko ko’yt.
A’ea wite wara je ’ang malária ko’yt.
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TAKUWA RUJAWA REHE ’ANG APORONETA ‘EWA
Takuwa rujawa ‘ang ma’anuara’iwera kora’ewa, takuwa rujawa ‘ang
takuwa ruijawa, takuwa ihwaratãma’Þa kora’ewa.
Takuwa rujawa jene pyhykamuÞ ko’yt, jene rakuweteite rane
tykwara’ipete. Jene pyhykypy ramuÞ ko’yt ikatu rane jereje’anupe kõ, nite
rane maiteite jene rekotawa kõ. Jene pire’õa tete ja’anup, jene rayray,
jene pita’ita’i ran. 1530 ‘ara jenei mono ramuÞ ko’yt jene rakuwa
ojemo’ypyme kõ jene akangaya nite.
Takuwa rujawa jene pyhykamuÞ ko’yt tuwijap jene makup. A’erawi
rane okajym, a’erawi jene rakuwa oeme ran. Tuwijap jene makuwa muÞ
ko’yt, 40O C jene rakuwa
jupiriw, a’eramuÞ ko’yt, jene
mouhuh‰ng, jene
mo’akãhwerahwerape ran.
A’ea wite wara ‘ang takuwa
rujawa kora’ewa.
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MOKÕJ WARA ‘ANG TAKUWA RUJAWA
Takuwa rujawa reta ‘ang ko’yt mokoj vivax ‘ang ta’apiatsã ihwaratã ma’ea.
Falciparum ihwaratã ma’Þa tuijap, kunu’uma ajukatara a’ea rera ‘ang
falciparum.
Mawite ramuÞ ‘ang maramuÞ a’ea wite jakon. Kara’iwa retama katy
jeneo ramuÞ ‘ang ko’yt kaparimete ma’anuwara ‘iwera jene pyhyk.
A’ehera jaerut jene retama katy a’e jene juka jakwahawite koj
ma’anuara ‘iwera jeiruramuÞ jene pype ete.
‘YwamuÞ ko’yt i’ajang jatsi’‰a, a’eramuÞ takuwa rujawa ayhykiw tawa rupi.
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JAWARUN, JENE PYA OPAP KWARA RAHWA ‘APYRA

mangap

ywyra’a makã

pira

jupãjupã

mokajyp

Nutrição aje ‘ang ko’yt ma’anuwaret i’upyt oporomo hwaratã ma’eã.
Awa mohwarata tat, oporo moje’ya ma’Þ, oporomo kyra ma’eã ran. Awa
omohwaratã, mijat, ywyra, ka’a, itymipyt.
Jene karu katu e’yma muÞ rama’ang jene hwaratã ite. Nutrientes
wana je ‘ang jene mohwaratãtara carboidratos, kawet, vitamina, proteína,
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mineral wana je ‘ang ko’yt jene i’u ramuÞ, ojopopy tywõ tywõ awa jene
mohwaratam.
Vitamina je ‘ang okwapap i’upyra pyterip. A’ea je’ang jene ywa o
mohwerap imoryp. Proteína je ‘ang ko’yt oporoma‘o ma’Þa, tekowe, jene
yepo ebo, jenepit, jene yepo apit.
Minerais aje ‘ang ko’yt jene ywa opopy tywõ imopyryrym imo’atam.
Kawa je ‘ang ko’yt opyhyk jene ywa ry’aja, opopy tywõ imohwaratam.

apopara
jeru’atsing

mej‰

jetyk
temi’‰

pa’akowarujap
waratsi

parawatã
peke’i

typytak

kara
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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, Tymair‰ Kaiaibi, Karin Juruna, Tari Kaiabi, Ame Suyá, Wareajup Kaiabi
Av. Mato Grosso, 688
78640-000 - Canarana - MT - Brasil
tel / fax: 0 xx 66 478-1948
atix@uol.com.br

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

São Paulo
Av. Higienópolis, 901
01238-001 São Paulo – SP – Brasil
tel: 0 xx 11 3660-7949
fax: 0 xx 11 3660-7941
isa@socioambiental.org
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Brasília
SCLN 210, bloco C, sala 112
70862-530 Brasília – DF – Brasil
tel: 0 xx 61 3035-5114
fax: 0 xx 61 3035-5121
isadf@socioambiental.org

Rio Negro
Rua Projetada 70 - Centro - Caixa Postal 21
69750-000 São Gabriel da Cachoeira – AM – Brasil
tel: 0 xx 97 471-2182
fax: 0 xx 97 471-1156
isarionegro@uol.com.br

O livro
O livro “Jene Katuwetap” foi organizado pelos professores Kamaiurá durante as aulas de saúde realizadas
de 1996 a 2003 nas etapas intensivas do Curso de Formação de Professores do Parque Indígena do Xingu, desenvolvido pelo Instituto Socioambiental.
As aulas foram ministradas por Estela Würker,
Eduardo Biral, Douglas Rodrigues (UNIFESP) e Miriam
Coelho de Souza (UNIMEP).
Os professores produziram este livro com o objetivo de desenvolver um trabalho de educação para a saúde
através da escola. Segundo eles é muito mais fácil para os
alunos compreenderem conceitos relacionados à transmissão 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. Há um texto sobre nutrição, valorizando os alimentos tradicionais.

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 45 professores indígenas dos povos
Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá e Panará,
que lecionam atualmente para 700 alunos, entre crianças e
adolescentes, 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 dezembro de
2004 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 estimula o estudo das línguas indígenas faladas no
Parque do Xingu e a produção de ortografias nessas línguas, que permitem seu ensino nas escolas e a produção
de material didático 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 segunda turma em 2004. Os professores indígenas são preparados 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 respectivas línguas nativas. Em 2002 foi aprovado pelo CEEMT 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, diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e
sociocultural. São quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas.
Este livro será usado nas escolas das aldeias
Ypawu e Morena, do Parque Indígena Xingu.
A população Kamaiurá é de cerca de 380 pessoas.

Os Kamaiurá

Os Kamaiurá, de língua Tupi, são um
povo culturalmente importante no Alto
Xingu, onde compartilham com outros povos da região o modo de vida, visões de
mundo e rituais. O primeiro contato de que
se tem registro ocorreu em 1884 na expedição de Karl von den Steinen. As primeiras aldeias localizavam-se ao norte do PIX,
na região denominada Wawitsa e habitam,
desde os primeiros contatos, a região da
lagoa Ypawu, a noroeste da confluência dos
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rios Kuluene e Kurisevo. A outra aldeia está
situada na região denominada Murena, local sagrado na mitologia alto-xinguana,
considerada o “centro do mundo”, origem
dos ancestrais criadores.
Os Kamaiurá criaram a Associação
Mawutsinin, que desenvolve projetos voltados à revitalização cultural e à subsistência econômica. Um dos projetos, idealizado pelo chefe Takumã Kamaiurá, é a “Escola da Cultura”, onde os mais velhos ensinam às crianças e jovens suas tradições.
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de 1996 a 2003 nas etapas intensivas do Curso de Formação de Professores do Parque Indígena do Xingu, desenvolvido pelo Instituto Socioambiental.
As aulas foram ministradas por Estela Würker,
Eduardo Biral, Douglas Rodrigues (UNIFESP) e Miriam
Coelho de Souza (UNIMEP).
Os professores produziram este livro com o objetivo de desenvolver um trabalho de educação para a saúde
através da escola. Segundo eles é muito mais fácil para os
alunos compreenderem conceitos relacionados à transmissão 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. Há um texto sobre nutrição, valorizando os alimentos tradicionais.

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 45 professores indígenas dos povos
Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá e Panará,
que lecionam atualmente para 700 alunos, entre crianças e
adolescentes, 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 dezembro de
2004 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 estimula o estudo das línguas indígenas faladas no
Parque do Xingu e a produção de ortografias nessas línguas, que permitem seu ensino nas escolas e a produção
de material didático 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 segunda turma em 2004. Os professores indígenas são preparados 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 respectivas línguas nativas. Em 2002 foi aprovado pelo CEEMT 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, diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e
sociocultural. São quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas.
Este livro será usado nas escolas das aldeias
Ypawu e Morena, do Parque Indígena Xingu.
A população Kamaiurá é de cerca de 380 pessoas.

Os Kamaiurá

Os Kamaiurá, de língua Tupi, são um
povo culturalmente importante no Alto
Xingu, onde compartilham com outros povos da região o modo de vida, visões de
mundo e rituais. O primeiro contato de que
se tem registro ocorreu em 1884 na expedição de Karl von den Steinen. As primeiras aldeias localizavam-se ao norte do PIX,
na região denominada Wawitsa e habitam,
desde os primeiros contatos, a região da
lagoa Ypawu, a noroeste da confluência dos
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rios Kuluene e Kurisevo. A outra aldeia está
situada na região denominada Murena, local sagrado na mitologia alto-xinguana,
considerada o “centro do mundo”, origem
dos ancestrais criadores.
Os Kamaiurá criaram a Associação
Mawutsinin, que desenvolve projetos voltados à revitalização cultural e à subsistência econômica. Um dos projetos, idealizado pelo chefe Takumã Kamaiurá, é a “Escola da Cultura”, onde os mais velhos ensinam às crianças e jovens suas tradições.
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