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APRESENTAÇÃO

Hw�sôsôk ita ra wa bet me mesá me itadjê ro sujarni. Hw�sôsôk ita

kãm me ra kôt mesä ro sujarn m¤n ne sarn ne nhyr¿ ne kôt kãm mbaj

mã. Tá itadjê ra hw�sôsôktá kãm ngátyredjê me pyredjê me met¤mdjê me

itadjê mã to wa tujarn nhy kôt aj mbaj mã. Mãn kê ita kãm mesá

kasáktxira ro sujarni, AIDS me mbatá tâtxira me metiktá me itadjê.

Hw�sôsôktá katyp na hw�sôsôk ita.
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WA MBERI

Wa mbet ta kwê: wa tá hwên ne wa k�n�, wa ngere ne ngô kôt wa pa

me, wa k�n nhy wa re anhi hwêt ne pá kôt wa pan mbry hwaj ne to wa pôt

ne mã wa re kuru ran kwê wa mberi.

Wa mbet ta kwê: wa re ajmn ndo wa wikhrõn ne ajmn mã tá jarn ne

nhyr¿ ran kwê wa mberi.

Nn kê, wa mbet na kwê wa re

ajmn mã wa wi kn me, ngô kãm

wa hrõjê me wa twârâ me itadjê.

Ne nhy kê wa re ajkrákatxi me wa

re ajmn ndo wa kápt� me itadjê.

Nhyr¿ ran kwê wa mberi. Nn kê

wa re ngô nhõ ra kê kãm wa k�n�.

Nhyr¿ ran kwê wa mberi.

Jo wa re, wa kramtedjê me

ajkrákatxin, hw�sôsôk ne, nn

ajmn mã tá nhi hwêt jarn ne

nhyr¿ ran kwê wa mberi.de
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Mbry nh�ti me tep nhiti mã krytê ro rê:

Sambdotxi

Kukwâj

mbutktxi

kukryry

kusônkasáktxi
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Wakapr jaritxi ra:

K U K R Y R Y

K U K W Â J S

A D U M S T T

N W P K W B D

G T Y U A K W

R M R K K P B

Ô B Y Ê Ô N K

N R S N U S P

B J D I M A U

KUKWÂJ SWAKÕ ANGRÔ KUKÊNI KUPYRY KUKRYRY
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1- Wâtân kwê wa mberi?

2- Kôt ku anhiton wa tá kêt ne wa pa?

3- Wâtân kwê wa k�n�?

4- Me ra tan mã ngere pa jantã?

5- Hn mã me k�n mã sõ?

Itaj aj mbry me tep me itadjê mã s�nti sôgô:
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ME KAMBRÔ M�N TÁ

Tá m¤n tá ita kãm na mã me kandekandêdjê ra

mã me sá m¤. Kôt hwykanty ra wa tik kãm pa nhy ita

kãm sõ m¤. Kê kãm mbatá tâtxi ra ra wa ro mõ nhy

wa kambrô kapan kam sõm¤. Ita kãm wit na mã aj

mesá kukit ta mã sahwâdji.

Sukandê nh¤r¤kwã:

Wa k�n�

Mesá

Wa tá hwêni

Wâtâ katyp na sukandê
nhurukwã ware anhi to
ra haty wy.

Watá kêt kãm na ku mã
huru me, ngô kôt wa
pan, kikrênhi hwêt ne ne.

Hn ku mã wa tá kêt ne
wa pan anhi to.
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WA TWA RO SUJAR�NI

Kôt ku wa twa mã mbet hrãm ne: akatxi kêt kãm wa twa kukên, mbyt ta

api ku akum wa twa kasêt kãm wanhõ ro hot tá jantã kwâk sy jantã ro wa

twa kasêt kôt wanhõ ro hwâdji.

Wa twa kasêt kôt wanhõ ro hwaj ne to re wa twa kukê. Hwara mbet

jantã, akambát kãm wa nõrõ mã wa twa kukên wiri. Wanhõ  tántxira tõ kuru

hwan arêk mã wa twa kukê.

Kôt ku hrik wa twa kukên kêt nhy wa twa ngô ra sahôhôgo. Me ra tá

tántxira hw¿n ne kuru ro pan swa kukên ndo pa ran, swa mbetxi: ne nhy me

ra tá tántxira kuruk kumn ndo pa ran swa ra hrik kwê kasák pa.
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1- Hn ku mã wa twa kre to nhy am¤ wi kamn kêrê?

2- Kôt ku wa twa to nhy mbet tá kôt ku to mbra?

3- Wanhõ tántxira ra wa twa mà mberi jantã?

4- Wâtân mã wa twa jahôhôgo?

5- Kôt wa twa ra sá ku j¤m jariri?

6- Kôt ku wa twa kukên kêt nhy anhi to?

7- Hn ku mã akatxi kôt wa twa kukên nda anhi to?

8- Ne nhy kôt ku tá tántxira kun kê wa twa kukê?

9- Wâtâ wanhõn ku mã kuku nhy wa twa wyndu? Kwã s�nti sôgo.

Tá karõ m¤n hwaj wê kwã s�nti sôgô:
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Me tõ ita ra sõ kuhure ran kukun swa kukên kêt

nhy kwê swa wyndu.

Krwahutántxi nhi ra kê kaságá.

Kwârâho ra kê kaságá, sántxira ra kê kaságá.

Akra twa ra sá ka hrik me swa rên kandê jariri.

Akra twa ra kasák ne, krê ka hrik me swa rên

kandê swârâ to t. Kôt ne nhy nty ra kato. Ne

kê krê s�reri kê nn hrik kwã s�tomy. Kôt ka

kamã mbaj ri nhy kaságá.

Hwara ka atwa kukê.

Atá kuru hwan, katát têtát to atwa kãm ngõ ro

hwâdji.

Jãntã kwâk sy ro atwa kãm ngõ ro hwâdji. To

hôt hwan to re atwa kukê.
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WA TIK TÁ RO SUJAR�NI

Wajaká nhi

Wanho to

Watwa nhi

Watwa kôt ta

Watwajrê tã ra

Watwajrê

Watwakrari

Si

Watwakakô

Watwakakô

Was�re kãm watwa

Watwak kumenda
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Me s�n nda kaságá. M¤ taj

adjikwâ ku wa tá kêrê.

Hwyka kre kãm adjikwâ ku

watá kêrê. Kôt kaj kijpu mã

adji kwâ ku wa tá.

Nn wa nhõ mã mbet ne,

twam¤ kê mberi. Wa nhõ

hro ku kukun watá kêrê.

Kôt hro kêt nhy tá ra kãm

mbogo. Aj wa nhõ mã

mbet ku kuru ro wa pan

watá kêrê.
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Wa nhõ tep kairoro mbet ku

kuku. Wa nhõ tep kangõ mbet

ku kuku. Tá tom nda kaságá.

Nn anhi mã mbet ne atá

kêrê. Ne kê akradjê ra sá

kêrê. Kôt ga anhi kasák to

mban atá hrãm kumeni.

Akra ra anhi tyk ka hrik mã

mkwã mberi.
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Itaj ropkasák ta gwâj kãm ngô rojkõ. Ne nhy itaj ngátyredjê tõ ra ngô roj

kõ, ropkasák ta kôt ngô ro kõm

nda rojkõ.

Ne nhy itaj sá. Tik kãm hwykanty, nn

arêk mã tik tá ra to mõ.

Kôp ta mês�n ndo kusên mbran

kwê sõ ro kusê nhy kukun kê tik tá.
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Ne nhy tã me tik tá ra ita ro mõ. Ne

nhy ita ra ikwâ nhy kôp ta to tan am¤

tn ita wê sõ ro ta nhy kukun tik tá.

Ne nhy am¤ ita mã kume nhy to mõ.

Me s�n wit na ita. Hn ne nhy wi

me tik tá ra kato. Kôp na am¤, am¤

nn me mã sá ren ndo pa.

Itaj ngô ra s� tomy.
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Itaj na kôp ta me s�n ndo tan

kukun t.

Ne nhy itaj na kôp ta kami rojkõ,

nen sõndu.

Ne nhy itaj na sakrãjnsy ra me s�n ku. Ne nhy itaj na tn kami rojkô. Me

sin kuru tá ro kam� rojkõn sõm ndu.
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Nda ra rwâtxin ngô mã me s�n ndohrõn

nhy mendidjê tõ ra krê mã ngôn nt¤m

jatán to t. Ne nhy me ra hwêt ri tojkõn

arêk mã tiktá hwa.

Atá kuru mã ng¿ kra kusõn aku. Atá

kuru kêt ri ng¿ kra kusõn to re aku.

Ikwân ng¿ kra kusõ. Tá tõ ra tãm ka

pyry hwêtxi. Kôt ka kupyn kê atá.
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WA KU KRÁTÁ NH�NTI

Membyjê ku krátá nh�nti:

Mendijê ku krátá nh�nti:

waketke � wakasêrê � wambysô � wamby � wakakrê

� wamby krwârâ � wangreká � wangreká karôro �

wa tig � wa jumndârâ � wanhõsy � wajapôro �

wakôkrari � waturutá � wakrat si

wandijkási � wakôkrat si � wandijká � ndijsô  �

wakôkrari � wakrê � wandijká jajkwakrê � wangretá

ká � waketke � waturutá � nrenhõkrwâtsy �

waturutákrari � wakratá � wakratá jajkwakrê �

wakasêrê � wajapôro � wandijká jajkwakre � wakrat

si � wanhõsy
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AIDS

Me sá kasáktxiran kwê AIDS. AIDS ta kande tá kêrê. Hn ne nhy wi me

ra hwêt ri kwã sumba hwa.

Mendijê me membydjê ra ajmn mã sá mbaj kêt ta kãm ajmn do

káptin nn me sá ndârâ.

Me sá kasáktxira (AIDS) ra ta wa ro pa kêrê, mendijê kákêtxira kãm na

mã me ra me sá ita ndât to pa.

AIDS ra ajmn n�n kãm na mã wa ro pa, me saktá wyti ro wa sak kãm wa

ro pan, me tõ ra arâ kambrô kãm sá nhy ajkwê kambrô kapãn me tõ tá kê ta

kãm kuru nhy sá ra nhy ne. Me ra mbyká kêt ne ajmn n�n mã ajmn wê sá

ndârâ. Ne kaj me mbyká kãm ajaj n�. Me mby ká kãm me sá ndât kêrê.

Kôt me tõ ra cidade kãm me sá ita pyn to tnto pâdji, nn am¤ mendijê

tõ n�n nn kwã kume, nhyr¿ pe nn me ku kit ta mã rn do t.

Mendidjê kákêtxi ra patá ra tarit patá.

Ata kãm mendidjê tá ra wit na kãm pá.

Mendidjê kákêtxi ra jur¤kwã kãm hwisôsôk hrãm nden mã kãm pa.

Mendidjê atajê ra sá wiri.

Mendidjê tá ra táhwên na wi ata.
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Ne ka kami roj kõn ajpãn kwã tn tõ n�n kwê sá py.

Kami mn mendidjê kákêtxi ra ra ajmnwyráká.

Mendidjê kákêtxi ra ra sõhwisôsôk hrãm nden mã kãm pa.

Ata nhintin kwê cabaré.

Mendidjê atadjê nhur¤ kwã nhitin kwê cabaré.
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MBATÁ TÂTXIRA KRARI

Mbatá tâtxira jarni. Wâtân kwê mbatá tâtxi ra.

Mbatá tâtxi ra kato ro tá mã krari.

Me tyktxi ra patá kãm kumn na mbatá tâtxi ra ra kato. Ngôtxi nhgitxê

ro. Kato ro tá nhintin kwê África. Ata kãm na katon nn ajmbá. Ajbá nhy

tedjwâj ta me tõ tá ra kantwân nn amu am¤ nn ajmn mã ren ndo t.
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Tedjwâj ta sá ra tõ kantwâ nhy wi nn ajmn mã ren ndo t. Ajmen ndo

t nhy wi europeus ta África mã pa ni anhi ro kume. Ngôtxi jamkáto. Ne nhy

ata kãm tore, me tõ, s�ntin kwê Löevenhoeck ne nhy membyjê tõ ata ra wi

mekambrô muntá mã kato. Nn to re kwã kato, mbatá tâtxira mã kato. Nen

to re kê ata kãm ajmbá.

Ne nhy ataj to pan amne hwyka ita mã rê nhy wi kôt kapre mbaj kêtxi

ra ra mõ. Wadji atajê tõ ra to t, jantã metyktxira tõ ra to t. Ne nhy tarãm

arâ hwyka ita kãm mã. Nenhy ita mã to rê nhy to re ajmbá.
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TEDJWÂJ ME HWYSYSÔM PATÁ

Tedjwâj me hwysysôm nda arig pa kêrê.

Patán kwê ngô me pá me amkrã re ra.

Itadjê kôt na pa. Nn kê paták kumen ndan

kwê ngôjatãngã. Patá jakry kumen ndan

kwã k�n�. Ne nhy kê arig tedjwâj pa kêrê.

S�ntin kwê tedjwâj wê krykry, hw�

katêktá. Tedjwâj txi ran nn akambát kãm

kê mã pa. Nn kê mã kára mãri mà kê pa.

Kára mãri pa kamã nhy asu, akatxi kêt

nhy mã ajmbá.

Hen ngô jamkat to mã pan kê mã pá

kôt pan ne. Nn kê ngô karârâ re ran kwã

k�n kumeni.

Tedjwâj ta arin ngre jatwârâ kêrê. Ngô

wikrõn ne ngô jatãng ne e jn mã tedjwâj

ta ngre jatwâ nhy to akatxi ra wanhykra nhiktxê kãm wyti nhy mã anhi

hôn nn tore pa.
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Tedwâj ta akambât kãm me tõ tá ra kantwân kwê kambrô rojkõn nn tn

am¤ me tõ mbet ta kantwâ nhy mbatá tâtxira ra to mõ.

Mbatá tâtxira ra wa ro pa nhy wakrã ra tãtã ne, kry ra wa ro mõn,

wanhõ nhasirin nn kãm wasi ra wa kãmta.

Tedjwâj ta sá kêrê, tedjwâj ta kôt me sá ra sak  kãm na mã tik me

sõkrwâtsy kãm to pa.

HEN ANHI TON MÃ AJ MBATÁ TÂTXIRA NDÂRÂ

Hwysysôm kãm na mã me ra mbatá tâtxira ndârâ. Kôt me tõ ra mbatá

tâtxira py, ne nhy hwysysõm nda tn me tõn ra kôt mbatá tâtxira py ry ra

katwâ nen kwê kambrô rojkõn nen to re to ten to me tõ tá kêt ta kantwâ. Ne

nhy akatxira katxi nhy nen to re mbatá tâtxira ra to mõ. Nn nhy r¿pê ne ni

mbatá tâtxira ra me ro pa hwaj to pa.
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o instituto socioambiental é uma associação civil, 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 ex-
periência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. 

Com sede em são Paulo e subsedes em brasília (DF) e são Gabriel da Cachoeira (am), além de bases 
locais para a implantação de projetos demonstrativos, o instituto tem como objetivo defender bens e direitos 
sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos po-
vos.  O ISA produz estudos, pesquisas, projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, 
divulgando 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, sérgio mauro [sema] santos Filho

Secretário geral: Nilto Tatto 

Coordenadores: Alicia Rolla, André Villas-Bôas, Angela Galvão, Beto Ricardo, Carlos Macedo, Fany Ricardo, 
márcio santilli, maria inês Zanchetta, marina Kahn, marussia Whately e rodolfo marincek

Apoio institucional

a associação terra indígena Xingu (atix) foi fundada em 1995 para defender o patrimônio territorial, am-
biental  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.

Conselho (gestão 2000-2003):
Mairawê Kaiabi (presidente), Kokoti Aweti, Alupa Trumai, Makupa Kaiabi, Timãir¤ Kaiaibi, Kamani Trumai,  
ianukulá Kaiabi suiá, ianukulá rodarte, Winty suiá, ame suiá, tariajup Kaiabi, Korotowï ikpeng,  
Wareajup Kaiabi, nakudê Yudja, ngoti suiá, amyt Kaiabi, Kaminkiá suiá, Kwaryp Kaiabi, rypyat Kaiabi.

av. mato Grosso, 688
78640-000 - Canarana - mt - brasil
tel / fax: 0 xx 65 478-1948
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 61 349-5114  tel: 0 xx 97 471-2182
fax: 0 xx 11 3660-7941  fax: 0 xx 61 274-7608  fax: 0 xx 97 471-1156
isa@socioambiental.org  isadf@socioambiental.org  isarionegro@uol.com.br
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o livro
O livro “Wa mbeto sujar ni” foi organizado pelos 

professores Suiá 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 
(isa), Douglas rodrigues (unifesp) e miriam Coelho de 
Souza (Unimep). 

Os professores produziram este livro com o objeti-
vo 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 trans-
missão e prevenção 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 do-
enças 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 81 professores indígenas dos povos Kuiku-
ro, Kalapalo, matipu, nahukuá, mehinaku, Waurá, aweti, 
Kamaiurá, trumai, suiá, Kaiabi, ikpeng, Yudjá, Yawalapiti e 
Panará, que lecionam atualmente para 1.358 alunos, entre 
crianças e adolescentes, em 38 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 novembro 
de 2003 dezenove 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 foi reconhecido em 1998 
pelo Conselho estadual de educação do mato Grosso. 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 apren-
dizado 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 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 sur-
preendente variedade de grupos indígenas, diferenciados 
dos pontos de vista étnico, lingüístico e socio cultural. são 
quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas. 

este livro será usado em quatros escolas suiá.

os suiá
os suiá, ou K sêdjê, como se autode no-

minam, cuja população no PiX está estimada em 
350 pessoas, residem em quatro aldeias e um posto 
indígena.  Habitam as margens do rio suiá missu, 
afluente da margem direita do rio Xingu, possivel-
mente desde o fim do século XIX. As guerras e as 
doenças advindas do contato causaram uma re-
dução populacional (em 1962 eram 65 indivíduos). 
um dos documentos mais relevantes para narrar a 
trajetória suiá é o relato das viagens de Karl Von 
den steinen (1884). 

Convivendo com os povos da região do alto 
Xingu, o passado de guerras, trocas e casamentos 
possibilitou a incorporação de outros elementos 
culturais na cultura , como a técnica de preparação 
de mandioca, a cerâmica, os cantos e as festas 
alto-xinguanos. 

a maior preocupação dos K sêdjê, atualmen-
te, é a preservação do rio suiá-missu. Grande parte 
de seu curso é tido como território imemorial, e os 
K sêdjê organizam expedições de fiscalização junto 
às fazendas, que hoje ocupam imensos trechos do 
antigo território indígena. algumas dessas iniciati-
vas conseguiram, por exemplo, resolver problemas 
como a contaminação do rio por uma draga e por 
esgoto.

os suiá são um dos 
povos fundadores da atiX 
– associação terra indígena 
Xingu, que reúne lideranças 
de todas as etnias do Parque 
do Xingu. em suas assem-
bléias, a atiX vem promoven-
do discussões e reflexões so-
bre a vigilância do território, 
saúde e educação escolar no 
Parque indígena do Xingu.
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o instituto socioambiental é uma associação civil, 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 ex-
periência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. 

Com sede em são Paulo e subsedes em brasília (DF) e são Gabriel da Cachoeira (am), além de bases 
locais para a implantação de projetos demonstrativos, o instituto tem como objetivo defender bens e direitos 
sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos po-
vos.  O ISA produz estudos, pesquisas, projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, 
divulgando 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, sérgio mauro [sema] santos Filho

Secretário geral: Nilto Tatto 

Coordenadores: Alicia Rolla, André Villas-Bôas, Angela Galvão, Beto Ricardo, Carlos Macedo, Fany Ricardo, 
márcio santilli, maria inês Zanchetta, marina Kahn, marussia Whately e rodolfo marincek

Apoio institucional

a associação terra indígena Xingu (atix) foi fundada em 1995 para defender o patrimônio territorial, am-
biental  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.

Conselho (gestão 2000-2003):
Mairawê Kaiabi (presidente), Kokoti Aweti, Alupa Trumai, Makupa Kaiabi, Timãir¤ Kaiaibi, Kamani Trumai,  
ianukulá Kaiabi suiá, ianukulá rodarte, Winty suiá, ame suiá, tariajup Kaiabi, Korotowï ikpeng,  
Wareajup Kaiabi, nakudê Yudja, ngoti suiá, amyt Kaiabi, Kaminkiá suiá, Kwaryp Kaiabi, rypyat Kaiabi.

av. mato Grosso, 688
78640-000 - Canarana - mt - brasil
tel / fax: 0 xx 65 478-1948
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 61 349-5114  tel: 0 xx 97 471-2182
fax: 0 xx 11 3660-7941  fax: 0 xx 61 274-7608  fax: 0 xx 97 471-1156
isa@socioambiental.org  isadf@socioambiental.org  isarionegro@uol.com.br
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o livro
O livro “Wa mbeto sujar ni” foi organizado pelos 

professores Suiá 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 
(isa), Douglas rodrigues (unifesp) e miriam Coelho de 
Souza (Unimep). 

Os professores produziram este livro com o objeti-
vo 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 trans-
missão e prevenção 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 do-
enças 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 81 professores indígenas dos povos Kuiku-
ro, Kalapalo, matipu, nahukuá, mehinaku, Waurá, aweti, 
Kamaiurá, trumai, suiá, Kaiabi, ikpeng, Yudjá, Yawalapiti e 
Panará, que lecionam atualmente para 1.358 alunos, entre 
crianças e adolescentes, em 38 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 novembro 
de 2003 dezenove 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 foi reconhecido em 1998 
pelo Conselho estadual de educação do mato Grosso. 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 apren-
dizado 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 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 sur-
preendente variedade de grupos indígenas, diferenciados 
dos pontos de vista étnico, lingüístico e socio cultural. são 
quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas. 

este livro será usado em quatros escolas suiá.

os suiá
os suiá, ou K sêdjê, como se autode no-

minam, cuja população no PiX está estimada em 
350 pessoas, residem em quatro aldeias e um posto 
indígena.  Habitam as margens do rio suiá missu, 
afluente da margem direita do rio Xingu, possivel-
mente desde o fim do século XIX. As guerras e as 
doenças advindas do contato causaram uma re-
dução populacional (em 1962 eram 65 indivíduos). 
um dos documentos mais relevantes para narrar a 
trajetória suiá é o relato das viagens de Karl Von 
den steinen (1884). 

Convivendo com os povos da região do alto 
Xingu, o passado de guerras, trocas e casamentos 
possibilitou a incorporação de outros elementos 
culturais na cultura , como a técnica de preparação 
de mandioca, a cerâmica, os cantos e as festas 
alto-xinguanos. 

a maior preocupação dos K sêdjê, atualmen-
te, é a preservação do rio suiá-missu. Grande parte 
de seu curso é tido como território imemorial, e os 
K sêdjê organizam expedições de fiscalização junto 
às fazendas, que hoje ocupam imensos trechos do 
antigo território indígena. algumas dessas iniciati-
vas conseguiram, por exemplo, resolver problemas 
como a contaminação do rio por uma draga e por 
esgoto.

os suiá são um dos 
povos fundadores da atiX 
– associação terra indígena 
Xingu, que reúne lideranças 
de todas as etnias do Parque 
do Xingu. em suas assem-
bléias, a atiX vem promoven-
do discussões e reflexões so-
bre a vigilância do território, 
saúde e educação escolar no 
Parque indígena do Xingu.
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