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O livro
O livro “Det’a yaw is” foi organizado pelos profes-

sores Trumai 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), Eduardo Matos Biral

(Funasa) 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 transmis-

são de doenças quando as explicações são feitas na pró-

pria língua. No caso dos Trumai, o livro contribui para a

valorização, exercício da leitura e de conversas na língua

Trumai, uma vez que esta vem se tornando uma segunda

língua para crianças e jovens.

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 para o Magistério” está inserido

no Programa Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem

como objetivo formar 47 professores indígenas dos povos

Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá, do PIX e

Panará, da TI Panara, 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 janeiro de

2005 vinte cursos foram realizados. O trabalho se desen-

volve por meio de dois cursos anuais ministrados por es-

pecialistas 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 pro-

dução de material didático diferenciado.

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, vol-

tados para a sua realidade e com o uso de suas respec-

tivas línguas nativas.

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 estimada em 4.000 pessoas.

Este livro será usado na Escola Awaldat’, da al-

deia Boa Esperança, na Escola Cocal, da aldeia Steinen

e na aldeia Escola do Posto de Vigilância Terra Nova.

Será distribuído também para a população Trumai das

aldeias Terra Preta, Cristalina, Posto Indígena Leonar-

do e para as famílias que residem em Canarana, um dos

municípios do entorno do PIX.

Os Trumai: história, língua e cultura
A população Trumai está estimada em cerca de

120 pessoas, distribuídas em cinco localidades principais:

aldeias Cristalina, Terra Preta, Boa Esperança, Steinen e

Terra Nova. Há também famílias Trumai vivendo em ou-

tros postos no Parque do Xingu e na cidade de Canarana.

Historicamente, os Trumai teriam vindo de uma

terra localizada na região entre o Araguaia e o Xingu, ten-

do se mudado de lá por sofrerem ataques de um outro

povo, possivelmente os Xavante. Teriam migrado para o

Xingu há cerca de 150-180 anos, tendo atingido a área

por meio de um afluente do rio Culuene. Na época da

primeira expedição do etnólogo alemão Karl von den

Steinen, os Trumai eram considerados recém-chegados

e ainda não mantinham boas relações com as tribos lo-

cais. Tiveram conflitos com outros grupos da região, em

especial com os Yudja e os Suyá.

Os Trumai pré-xinguanos não consumiam a man-

dioca nem o milho. Dormiam em tapetes; utilizavam como

armas a borduna e o propulsor de flechas. Os homens

usavam estojo peniano e cabelos compridos; as mulhe-

res usavam uma faixa que envolvia a cintura, passando

entre as pernas. Após viverem no Alto-Xingu por certo

tempo, os Trumai começaram a incorporar hábitos co-

muns aos povos da área. Passaram a usar arcos e fle-

chas, redes e a se alimentar de mandioca e outros produ-

tos locais. As mulheres substituíram a faixa tradicional

pelo uluri e os homens passaram a cortar o cabelo e ador-

nar o corpo da mesma forma que os demais povos alto-

xinguanos. Adotaram também vários elementos da mito-

logia e das festividades locais e, ao mesmo tempo, ensi-

naram algumas de suas tradições aos outros grupos (fo-

ram os Trumai que trouxeram para o Xingu as festas de

Javari e Tawarawana). Porém, embora tenham incorpora-

do vários padrões culturais alto-xinguanos, os Trumai

preservaram certas particularidades que ainda os diferen-

ciam dos demais povos desta área. Por exemplo, eles não

realizam a festa do Kwarup e consomem alimentos proi-

bidos para os alto-xinguanos, como a capivara e o quati.

Os Trumai era bastante numerosos na época da

chegada ao Xingu. Porém, os conflitos e guerras com ou-

tros povos causaram inúmeras perdas, reduzindo o nú-

mero de habitantes nas aldeias. Posteriormente, a situa-

ção se agravou com a chegada de epidemias de gripe e

sarampo, que dizimaram famílias inteiras. As guerras e

as epidemias causaram tanta depopulação entre os

Trumai que o grupo chegou a ser considerado em vias

de extinção nos anos 50, tendo mais tarde se recupera-

do graças a casamentos com pessoas de outras tribos e

crescimento vegetativo. Atualmente, o grupo continua

crescendo, porém a dispersão ocorrida nos últimos anos

está tendo efeitos negativos para a manutenção de seu

idioma e de suas tradições culturais.

A língua Trumai é considerada isolada, isto é, não

apresenta parentesco genético com nenhuma outra lín-

gua do Xingu nem com outras famílias lingüísticas co-

nhecidas. Em certo sentido, isso faz dela um exemplar

único. A situação atual do Trumai é bastante delicada,

pois há poucos falantes e infelizmente há poucas crian-

ças aprendendo naturalmente a falar a língua, o que sig-

nifica que há grande risco de que ela venha a desapare-

cer. O fato dos falantes viverem espalhados em locais

diferentes traz ainda maiores complicações, pois o con-

tato entre eles – e conseqüentemente, o uso do Trumai –

está se tornando cada vez mais reduzido.

Alguns esforços estão sendo feitos no sentido

de mudar o quadro atual, sendo que uma das iniciativas

mais fortes tem sido o trabalho educacional dos profes-

sores indígenas Pi’yu, que conta com a colaboração de

sua mãe, Matsilake Trumai e de Tawalu Trumai. Através

de suas aulas, eles vêm tentando estimular os mais jo-

vens a voltarem a usar o Trumai em suas atividades coti-

dianas. Este é na verdade um trabalho a longo prazo,

que requer não somente o empenho dos professores mas

também a participação da comunidade como um todo. O

ensino escrito e oral do Trumai é um passo importante

no processo de revitalização da língua.

Raquel Guirardello e Maria Cristina Troncarelli

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
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tel: 0 xx 11 3660-7949 tel: 0 xx 61 3035-5114 tel: 0 xx 97 471-2182
fax: 0 xx 11 3660-7941 fax: 0 xx 61 3035-5121 fax: 0 xx 97 471-1156
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sores Trumai 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), Eduardo Matos Biral
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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 transmis-

são de doenças quando as explicações são feitas na pró-

pria língua. No caso dos Trumai, o livro contribui para a

valorização, exercício da leitura e de conversas na língua

Trumai, uma vez que esta vem se tornando uma segunda

língua para crianças e jovens.

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 para o Magistério” está inserido

no Programa Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem

como objetivo formar 47 professores indígenas dos povos

Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá, do PIX e

Panará, da TI Panara, 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 janeiro de

2005 vinte cursos foram realizados. O trabalho se desen-

volve por meio de dois cursos anuais ministrados por es-

pecialistas 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 pro-

dução de material didático diferenciado.

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, vol-

tados para a sua realidade e com o uso de suas respec-

tivas línguas nativas.

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 estimada em 4.000 pessoas.

Este livro será usado na Escola Awaldat’, da al-

deia Boa Esperança, na Escola Cocal, da aldeia Steinen

e na aldeia Escola do Posto de Vigilância Terra Nova.

Será distribuído também para a população Trumai das

aldeias Terra Preta, Cristalina, Posto Indígena Leonar-

do e para as famílias que residem em Canarana, um dos

municípios do entorno do PIX.

Os Trumai: história, língua e cultura
A população Trumai está estimada em cerca de

120 pessoas, distribuídas em cinco localidades principais:

aldeias Cristalina, Terra Preta, Boa Esperança, Steinen e

Terra Nova. Há também famílias Trumai vivendo em ou-

tros postos no Parque do Xingu e na cidade de Canarana.

Historicamente, os Trumai teriam vindo de uma

terra localizada na região entre o Araguaia e o Xingu, ten-

do se mudado de lá por sofrerem ataques de um outro

povo, possivelmente os Xavante. Teriam migrado para o

Xingu há cerca de 150-180 anos, tendo atingido a área

por meio de um afluente do rio Culuene. Na época da

primeira expedição do etnólogo alemão Karl von den

Steinen, os Trumai eram considerados recém-chegados

e ainda não mantinham boas relações com as tribos lo-

cais. Tiveram conflitos com outros grupos da região, em

especial com os Yudja e os Suyá.

Os Trumai pré-xinguanos não consumiam a man-

dioca nem o milho. Dormiam em tapetes; utilizavam como

armas a borduna e o propulsor de flechas. Os homens

usavam estojo peniano e cabelos compridos; as mulhe-

res usavam uma faixa que envolvia a cintura, passando

entre as pernas. Após viverem no Alto-Xingu por certo

tempo, os Trumai começaram a incorporar hábitos co-

muns aos povos da área. Passaram a usar arcos e fle-

chas, redes e a se alimentar de mandioca e outros produ-
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ciam dos demais povos desta área. Por exemplo, eles não

realizam a festa do Kwarup e consomem alimentos proi-

bidos para os alto-xinguanos, como a capivara e o quati.

Os Trumai era bastante numerosos na época da

chegada ao Xingu. Porém, os conflitos e guerras com ou-

tros povos causaram inúmeras perdas, reduzindo o nú-

mero de habitantes nas aldeias. Posteriormente, a situa-

ção se agravou com a chegada de epidemias de gripe e

sarampo, que dizimaram famílias inteiras. As guerras e
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Trumai que o grupo chegou a ser considerado em vias
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que requer não somente o empenho dos professores mas

também a participação da comunidade como um todo. O

ensino escrito e oral do Trumai é um passo importante
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HIWAN  OKOHAK  HIWAN  ICHAS

(Apresentação)

Hawan nek oxox, di, kiki wan homa kwach. Kutak kanuk hawan kad

chachto sidaki hawanek hiwan homahak hele yaw icha rok, yaw icha

takmaki. Axospa yintak homa hawanek.

Det’a hiwan hu’tsahak nide hikada chachxo yiki. Sidan nuk hiwan

hu’tsa hat’ke yaw icha xoxan ian yiki.

Owowki ïtï kuhmu yiwak det’a xoltak yiw hak fax ma’tsik. Ma’tsi tak

yaw hak pïx sonetak yaw chï dene a ts’a es.

Okeik tak yaw hak, oxoltak yaw hak malária yik, chanlo humatak yaw

chï chai tsidachak kach yaw takos yaw xol malária yik.
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DET’A  YAW  IS

Det’a yaw is yaw katnon kut’as, yaw falomle ole, mani, hotet, tsit’a

hen yaw falomle.

Det’a hen nuk yaw manke. Deani hen yaw pom, k’ates hen yaw la

det’a yaw is. Det’a yaw is yaw el, yaw kan, di yi oxaka hen yawak yaw
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dataeta hak. Det’a kiki wan is wan alan k’ates, wan di wan mankewa

nahak det’a ma’tsi tak wan di nahak.

Det’a di wan is wan teten wan yi wale yamurikuma wal letsi.

Kale kain yaw chïin ma’tsi tak yaw is.

1 - Hele in texto tak yi?

2 - Pitsi yake a ma’tsi tak yaw is yaw katnon?

3 - Tsifan tak yis in yaw hutsa texto yin?

4 - Pitsi yake a deta manke is deta yaw chï?

5 - Kawan k’ad chachxo yaw ianes, matsi tak yaw is.

YAW YAMURIKUMA DI KIKI MANI DENE DEANI
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YAW ICHA

AXODITSE ICHA

Erohen kain ha icha yi. Wana hu’tsa nuk ha icha yiki. Ha icha xohan

kain yaw icha xohan kwach letsi.

Hi wan icha xohan nuk yaw icha xohan kwach letsi.
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Wana amikpi yaw icha tak yiki.

Wana k’ad chachxo yaw icha tak yiki.
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Karaiw

Yaw xop

Axoditse

Yaw icha xahan kewcha

Yaw icha

Karameru
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YAW ICHA XOHAN KWACH

Hi wan ma asukas, hi wan icha

xohan nuk yaw icha xohan kwach

letsi, tsifanis hi wan ma hi wan icha

xohan yaw icha xohan kwach letsi.

Cha hen hi wan icha xohan, hi

wan humaktsu hi wan icha xohan

nuk. Hi wan icha xohan cha tach

chahninis yaw icha xohan kwach.

Ae tak hen hi wan icha xohan

kwach yi is, iyi panu hi wanek.

1 - Hi wan icha xohan hu’pa?

2 - Hi wan hu’pa yaw icha xohan kwach tak yiki?

3 - Hi wan icha xohan kawaka nuk.

4 - Icha xohan tak yaw is, yaw icha takma, inis hen yaw icha wanha

     wanha.

5 - Wana k’ad chachxo yaw icha ianes?
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6 - Det’ake karameru yu yaw xom is?

7 - Hele in yaw icha tsinet’s karameru yi?

8 - Kawan k’ad chachxo yaw icha ian mox yiki?

Axoditse ao yi kaksu in karaiw hilaka hi’ta, inis hen iyi elkan pïx

karameru yis. Aetkeke kain karameru yi, yaw icha tak ma kats kain ke

karameru yi.

Yenuk tsiets axos xom is, axosanlo icha yi takma lapchïn aloke.

Asuka tam de mararawkat’ke yi iets, yenuk

tsiets de yaw ichas ats’ae yi uyare. Yaw xom is

manlo hen dene ats’aes. Yaw xop ro yi xom yaw

icha ats’ae yiki, hu’tsa tak de yaw chï yaw xop ro

yiki. Karaiw wanek de tak ka yake micróbios.

Hu’tsa tak de yaw chï yaw hon letsi, pat,

yumane de iyi nak. Kesne yik kain yaw icha

takma yaw xom is dene ats’aes.

1 - Tsifan yik in yaw matsika?

2 - Hele take yik in yaw matsika?

,
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Wana dal tsifan tak yiki:

T K U T ‘ A I H O X A K A

H O T E T T N T L D K O T

A X O D I T A H K ‘ A T E

X L H L K O E X P D H L U

O L E Z A P D T O I K H M

D R R D E T ‘ A S K T O U

I L N X T K X A S U K A T

T M M A N I X B F A Z O U

S X L H O K I K I D I X L

E P D E N E H I I T X H I

Y A W A K O K A R A M E R

D E T ‘ A S X Y A W T I S

K E K A R A M E R U X H N

   KUT’A   DI ASUKA       KIKI      DENE

AXODITSE       MANI   YAWAK     YAW      HI

     DET’A YAW IS OLE HOTET
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MICRÓBIO

Micróbio kale tak ke yi. Hu’tsa tak yaw chï yaw hon letsi, pat, yumane

de iyi nak, yenuk tsiets’ de hu’tsa tak yaw chï ine yiki. Yaw xop ro yi tam

tak ke micróbio kale, yaw pït, ro yi nuk tak ke yenuk. Micróbio yik kanuk

in yaw ma’tsika. Ma’tsik yi watasis hen yawatl, lo yi wawan yawatl, inis

hen yaw ma’tsika.

Ma’tsik yi mula is nuk yaw datan, inis nuk yaw ma’tsi. Chahninis de

hotl nes micróbio yi wawa yets’ de yawatl, inis yaw ma’tsika. Yaw hu’tsa

hak micróbio yiki microscópio yi letsilen de yaw hu’tsa ine yiki.

,
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MICROSCÓPIO

Holanda hilaka yi kain chuda lapnoke microscópio yiki. Chudat’ke tak

yi de Löevenhoeck kale. Polícia nuk iyi t’ake. Ine yi kain chudake lente

yiki, kesne yi letsi kain iyi hu’tsan tsifan ro yiki. Kesne yi letsi kain yaw

pan ro yi wama’taka ine yik. Inek wama’takat’ ya’ke hen waptï kake

amunke wanki.

Int’ats kadein wan yi chudan microscópio yiki, ni uk’an wan yi chudan

kesnes, wan hu’tsa nak micróbio yis.

,
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YAW LO WAWA YAWATL

Yaw ma’tsi, mihin chïk yi lo wawa is ma’tsitkeketl, inis hen yaw ma’tsi.

Ma’tsin nuk hen iyin, adï de yaw ma’tsi yi chocho yets’. K’ad xohan tak

nuk yaw is yaw ma’tsi, mut xohan tak nuk yaw is yaw ma’tsika, yaw fa’fal

is nuk misu malas yaw ma’tsika. Enï enïka tak xos chï et’a ma’tsi tak

iyahak.

K’awixu is hen misu yi u misuki, inis yaw we yi uru uru misuki. Yaw u

is hen misus, yaw sone hak, inis hen yaw ma’tsi, yaw we uru urut’as de

yaw sone yets’.

K’awixi is hen axospa wan xol fax ma’tsi yik, pïxke wan yi hen tam

xolke, yaw pe’pen yi hen tam cholaktsike.
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FAX  MA’TSI  TAK  YAW  HAK

Xol tak hi wan hak fax ma’tsik hi wan k’ad xohan lapno hik hi wan

ma hak. Kesne xotleknets’ de yawak, yaw pan yi mape meru oxek. Meru

yi taime taime kach yaw

pan natuki.

Mit’ peskanka tak ïtï yi

pike iwdas, owowki hen ïtï

kuhmu yawak.

Det’a xol tak yaw hak

fax ma’tsik.

Fal tak nuk yaw chï misu

malas, misu malas yaw fal

is, yaw we yi ururuke misuki. In t’as hen yaw sone is yaw fax ma’tsika.

Pat kain ke mïrïr’ïr yi, kesne yik kain yaw fax ma’tsika, kesne yik

tenuk yaw ma’tsika amunke yaw ma’tsi yi letsi.

,
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XUY TAK YAW FAL HAK

Adï kain yaw fal, adï

kain yaw we yi anenewten,

hawaten.

Meru yi wapta hen yaw

we natuki. Inis hen iyi

piwdan, inis hen iyi waptan

t’ak natuki, yaw pan natuki.

Int’a yiki hen yaw ma

t’akes, k’ate tohnol yiki, inis

hen yaw ma’tsika yaw

makma is hen, yaw fa’tsa

yaw pitl mapa yiki.

,

,
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LO WAWA TAK YAW CHÏ

Axospa wan, hi wan fa’tsa nuk ha amiki:

Hi wan k’ad xohan lapno hik nuk hi wan ma hak.

Hi wan homa hik haits hele xol tak yaw kitl.

Hi wan kate pike iwdas nuk hi wan chapta. Hi wan k’ad xohan lapno

hik, int’a lots’ hen hi wan ma. Hi wan fal kawa is, int’atske hi wan k’ad

xohan, falpuchu tak tenuk hi wan. Misu malas fal tak hi wan, owowki nuk

hi wan fal. Hi wan pan yi nuk mapeke. Det’a axosatl hi wan oko, hi wanek

nuk axos xohan det’a. Pïx hen hi wan ma.
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Ha ami ik hi wanki:

Xuy tak nuk hi wan fal, adï kain watsip yi lowewen in, tehnenes.

Watsip yenuk pumuke yaw pits’as, yenuk hen tsiets’ xuy tak yaw fal.

Kaleke lat’ kain yaw waitanetke.

Kaleke atos nuk yaw waitanetke.
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YAW  MAKWACH

Kale kainke yaw mats’ chïk yi in.

Hi wan hu’tsae tenuk karaiw wan pan yiki. Pïx hi wan mankes.
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Asuka yis, hi wan na’tsi kat’ke.

Karameru yiki tan yaw xon is nuk yaw ma’tsika.

Kuhtura yi tan yoxtlke, refrigerante yi tan yaw ma’tsi kats’. Pïx hen

wan sones ine su yiki, yaw du yiatsae hen, hi ma’tsika hen, yaw du

yiatsaek mayets’ de. Inis hen diabetes yik hen hi xol, yupun de hi du

yiatsaek ma yets’ de. Kuhtura yi nuk yaw ma’tsikats’, pïx hi ma is

kuhturas, yis, hi ma’tsika. Pïx de hi tsa yi yets’ hi dus. Ka wan pan yin de

ye’nuktak ke. Ka wan hu’tsa ik nuk ni ian yiki.

Kale’ke lat’ yi kain det’a yaw mats’ in, ma’tsi katak yaw chï.

Hotet yi nuk det’ake yaw ma is, hotet yi yets’ pïx amidos letsike.

Deatas, yaw xon yi det’ake.

Vitamina yi kain det yi, det’a kainke det yi yaw xon es, yaw pïtït’as

hen,duxus yi wakna wakna is hen, yaw ateka.

Ma’tsi katke ke kain yaw chï deat yiki, vitamina yi yets’de.

Pïx mankek yi deme atsaes, iyetake, obesidade letsi hen iyin. Diabe-

tes letsi hen yi xole, yi hot aput hat kïn hen pïx. Derrame cerebral letsi

hen nuk yi xol nes yi faxditse, du yi taxme taxme naked.

Faxdits tak yi nes, yi wya ujare hen.

,

,

,
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Hotet yi pïx amidos etsike.

Yoxotl kaike gordura yi.

Asuka yi yaw xol kats’ diabetes letsi.
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TSINON

Tsinon nas ha wan kotï kan lapno, in t’a lotsi hen ha wan chïï

tsinones ha wan chïï kumas hen ha wan olem. Iyi ha ts’e xes hen ha wan

nek tsinon one yi kimi a hat ki, one yi xu’tsa nes hen ha wan ap.

Ha wan ap kumas hen kiki wan yik ke’yaw yi tsima arukuru ki. Oxol

tsimak ma nes hen oxol utsun misuki.

Yanïs ha wan chochohak one torek sin ha wan aka, chamlo hen ha

wan chocho kakda mis hen yanï wan pak, yi wan pa is henha wan nek iyi

kiki ïaki.

Mit hen nikik iyi ahatsi, watï ma is hen ha wan nek iyi wan pak a

soki, in t’a lotsi hen ha wan nek katat ki ha wan ne iyi tsima.

,

,
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HATSAEK

Hawan falomle oles, maisawarï inis hen, diwan yi pilmi oles, di wan

ka’chï pata kahmi hen. Wan kïtïw maisawarïs, wan kïtïw kumanes hen

wan tïamin, wan tïami kumanes hen su yia ahatsi tsi’ta kapate hen, int’a

lots’ hen su yi lakan.

Su yi laf laf featl hen wan hutsa nes su dihmane lorek letsi. Su

dihmane kumanes su yi ato tao kapate hen tach int’a lots’ di wan tororom,

yaw sone hak.

Huptapcha yake he, xodokaki yaw sone. Taxa taxa hen uxu yi

lakakdan, in yiki hen hawan sone kakda chamlo.

Pïx kain di olem susumi kats’ maisawarï xu yi.

,

,

,,
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DST – YAW KAIN IS, YAW MA’TSI CHO

Yaw kan is yawas, yaw xotl DST letsi. Det’a chïk yi kan is ma’tsik yiki,

inis hen iyi xole DST letsi.

Gonorréia, sífilis, AIDS, kale’ke yaw ma’tsi tak yiki ha waimi hi wanki.

Yaw xotl is gonorréia yik, ma’dits kain ke yaw suta is gonorréia yi. Yaw

suta is hen, yaw anon yi pita yaw o xop lots’. Kiki wanki de aloke iyi tete
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nae, inis hen wan ma’tsin. Di wan ki in de aloke tete nae tak iyi, kometani

de iyi tete nae. Inis hen waknahaka kiki wanki. Huch tahme atetl pak is

hen iyi ma’tsin. Inis hen adï yawatl de iyi waknahaka. Ma’dits kain ke de

suta is, yaw anon yi pita tam.

Sífilis  yi kain ma’dits tak ke, yaw oki iyi napta is. In t’atske hen tach iyi

den. Mihin hen yaw pits’ketl wanleka, is, tach iyi lakta yaw pïtas.

AIDS yi kain oken tak ke. Yaw xotl AIDS yi letsi yaw fakdits mihin atetla

is. Kuda taxak yi de aloke fakdits tak. Kuda taxatkek yi de aloke fakditske.

,

,
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CHO TAK DST HAK

Hele in choka tak DST yi yawatl?

Yaw o mut letsi yaw kan is, xol tak yaw chï DST yi letsi. Xol tak yaw

chï DST yi letsi, ka’chï tak yaw is di wanka kwach t’ox ita, ine t’ox yin kain

adï di wan yi oxolke DST letsi.

Sone tak nuk hi wan su ma’tsikes, aetkeke kain su ma’tsik yi.

Yaw sone is su ma’tsikes, yawatak yaw chï, inis hen di wanka kwach

t’oxki hen yaw chï. Yaw hup tak de hele yaw kitl. Yaw hon pech is hen,

oko tak yaw chï yawatl, inis hen yaw o mut yi tsitsu tak yaw kan is. Inis

hen yaw ma’tsi aetke yi choka.

Wat’ï ma is hen yaw ma’tsi, inis hen yaw okenka. Aloke hen yaw

okentsuka, inis yaw aema aloke. Aloke okenka tak yaw is, aema tak yaw chï.
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HAN YI MALÁRIA YI?

Malária yi kain yaw ma’tsi

yi, piyotak yaw tako is hen yaw

ma’tsi. Manlo uk’an nahak

malária yi t’ats’ke. Europeu

wan yi ka’chï patas kadein yaw

ma’tsi yi opata t’ats’ke. Malária

kale tak ke yi de opatake inak

wan yik, niki Brasilki de.

Yawatl kain chochoke

malária yi, tsidachak de yaw takos yawatl yi chochokan. Yoxol kain ke

malária yi. Huch kain ke malária yi: falciparum, vivax. Aloke kain yaw xolkats’

vivax. Aloke kain yaw xolkats’ malária yi, tsidach yi ma is hen ma’tsik yiki.

Mitlikte mitlikte kain okeik yi. Tsidach yi kain malária yar yi, tsidach yi

kain malária yi pata t’ats’ke. Tsidach yi pïx de iyin, t’ahmuki de petl yi

ïtamakan ïwïrki iyi lakawanes. Ine yik kain yaw takos, pïx okeik yaw

tsinka. Mutkenke wanek de malária kale de oke setke yi tak ka. Yoxotl

yumane kadein ke tsidach yi.

,

,

,
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ÁFRICA  LOTS’  KAIN  MALÁRIA  YI

África lots’ kain it’ke ma-

lária yi, manlo de iyi

waknahaka t’ats’ke tsile.

Katnonke wanek kain

malária yi etsi pata Europaki.

Inis hen europeu hilaka

wanek malária yi opata

Brasilki, inis hen ka wanki

adis t’axerke malária yi cho-

cho yupun ka wanki. Tsidach yi kain waknaha kake malária yi. Malariak

xolke yiki hen tsidach yi ma is iyi waknahaka.

Mutkenke wanek kain malária yi wama’taka t’ats’ke. Löevenhoeck yik

kain microscópio yi wama’taka t’ats ke.

Inande.
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MALÁRIA TAF: KALE KAIN KE TSIDACH YI

Misus kain tafka tafkake tsidach yi in. Pudits’ eakde misu mal yi. Ina

hen iyi taf wanpan.

Taf yi wanpakmanes hen yi wamane larva letsi, huch iyi hotle iyi wamane

hen ninfa letsi, huch hen tach iyi hotle iyi wamane hen pupa letsi hen. Mihin

hen tach iyi hotl t’akewan, inis hen iyi waman aen hen tsidach letsi.

Huch hen k’ad kel wak pechkunes tsidach yi piwdakma hen.
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HI WAN HU’TSA AE TENUK MALÁRIA YIKI

Chay tenuk huma tak hi

wan. Chamlo nuk huma tak

hi wan.

Ïtï yoxol kuhmu owowki,

iyi tsisi hen hi wanek. Mos-

quiteiro letsi hen hi wan hotl,

tsidachak kach hi wan tako

is hi wan hotl malariak.

Misu kuhmu tsifan fax

lots’, owow lots’, bacia fax

lots’, lata fax lots’, pneu lots’. T’ach t’achka tak nuk misu yi pike hukas,

pikewdas nuk t’ach t’achka tak misu yi.

Yaw dat iwda yiki nuk yaw chapta.

Okeik yaw is hi dal yaw okentsut chïk ketl, hi okenka hak, det’a hi

okenka hak. Malária yi wakepka kach, oken aeka tak hi is.
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O livro
O livro “Det’a yaw is” foi organizado pelos profes-

sores Trumai 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), Eduardo Matos Biral

(Funasa) 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 transmis-

são de doenças quando as explicações são feitas na pró-

pria língua. No caso dos Trumai, o livro contribui para a

valorização, exercício da leitura e de conversas na língua

Trumai, uma vez que esta vem se tornando uma segunda

língua para crianças e jovens.

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 para o Magistério” está inserido

no Programa Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem

como objetivo formar 47 professores indígenas dos povos

Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá, do PIX e

Panará, da TI Panara, 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 janeiro de

2005 vinte cursos foram realizados. O trabalho se desen-

volve por meio de dois cursos anuais ministrados por es-

pecialistas 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 pro-

dução de material didático diferenciado.

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, vol-

tados para a sua realidade e com o uso de suas respec-

tivas línguas nativas.

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 estimada em 4.000 pessoas.

Este livro será usado na Escola Awaldat’, da al-

deia Boa Esperança, na Escola Cocal, da aldeia Steinen

e na aldeia Escola do Posto de Vigilância Terra Nova.

Será distribuído também para a população Trumai das

aldeias Terra Preta, Cristalina, Posto Indígena Leonar-

do e para as famílias que residem em Canarana, um dos

municípios do entorno do PIX.

Os Trumai: história, língua e cultura
A população Trumai está estimada em cerca de

120 pessoas, distribuídas em cinco localidades principais:

aldeias Cristalina, Terra Preta, Boa Esperança, Steinen e

Terra Nova. Há também famílias Trumai vivendo em ou-

tros postos no Parque do Xingu e na cidade de Canarana.

Historicamente, os Trumai teriam vindo de uma

terra localizada na região entre o Araguaia e o Xingu, ten-

do se mudado de lá por sofrerem ataques de um outro

povo, possivelmente os Xavante. Teriam migrado para o

Xingu há cerca de 150-180 anos, tendo atingido a área

por meio de um afluente do rio Culuene. Na época da

primeira expedição do etnólogo alemão Karl von den

Steinen, os Trumai eram considerados recém-chegados

e ainda não mantinham boas relações com as tribos lo-

cais. Tiveram conflitos com outros grupos da região, em

especial com os Yudja e os Suyá.

Os Trumai pré-xinguanos não consumiam a man-

dioca nem o milho. Dormiam em tapetes; utilizavam como

armas a borduna e o propulsor de flechas. Os homens

usavam estojo peniano e cabelos compridos; as mulhe-

res usavam uma faixa que envolvia a cintura, passando

entre as pernas. Após viverem no Alto-Xingu por certo

tempo, os Trumai começaram a incorporar hábitos co-

muns aos povos da área. Passaram a usar arcos e fle-

chas, redes e a se alimentar de mandioca e outros produ-

tos locais. As mulheres substituíram a faixa tradicional

pelo uluri e os homens passaram a cortar o cabelo e ador-

nar o corpo da mesma forma que os demais povos alto-

xinguanos. Adotaram também vários elementos da mito-

logia e das festividades locais e, ao mesmo tempo, ensi-

naram algumas de suas tradições aos outros grupos (fo-

ram os Trumai que trouxeram para o Xingu as festas de

Javari e Tawarawana). Porém, embora tenham incorpora-

do vários padrões culturais alto-xinguanos, os Trumai

preservaram certas particularidades que ainda os diferen-

ciam dos demais povos desta área. Por exemplo, eles não

realizam a festa do Kwarup e consomem alimentos proi-

bidos para os alto-xinguanos, como a capivara e o quati.

Os Trumai era bastante numerosos na época da

chegada ao Xingu. Porém, os conflitos e guerras com ou-

tros povos causaram inúmeras perdas, reduzindo o nú-

mero de habitantes nas aldeias. Posteriormente, a situa-

ção se agravou com a chegada de epidemias de gripe e

sarampo, que dizimaram famílias inteiras. As guerras e

as epidemias causaram tanta depopulação entre os

Trumai que o grupo chegou a ser considerado em vias

de extinção nos anos 50, tendo mais tarde se recupera-

do graças a casamentos com pessoas de outras tribos e

crescimento vegetativo. Atualmente, o grupo continua

crescendo, porém a dispersão ocorrida nos últimos anos

está tendo efeitos negativos para a manutenção de seu

idioma e de suas tradições culturais.

A língua Trumai é considerada isolada, isto é, não

apresenta parentesco genético com nenhuma outra lín-

gua do Xingu nem com outras famílias lingüísticas co-

nhecidas. Em certo sentido, isso faz dela um exemplar

único. A situação atual do Trumai é bastante delicada,

pois há poucos falantes e infelizmente há poucas crian-

ças aprendendo naturalmente a falar a língua, o que sig-

nifica que há grande risco de que ela venha a desapare-

cer. O fato dos falantes viverem espalhados em locais

diferentes traz ainda maiores complicações, pois o con-

tato entre eles – e conseqüentemente, o uso do Trumai –

está se tornando cada vez mais reduzido.

Alguns esforços estão sendo feitos no sentido

de mudar o quadro atual, sendo que uma das iniciativas

mais fortes tem sido o trabalho educacional dos profes-

sores indígenas Pi’yu, que conta com a colaboração de

sua mãe, Matsilake Trumai e de Tawalu Trumai. Através

de suas aulas, eles vêm tentando estimular os mais jo-

vens a voltarem a usar o Trumai em suas atividades coti-

dianas. Este é na verdade um trabalho a longo prazo,

que requer não somente o empenho dos professores mas

também a participação da comunidade como um todo. O

ensino escrito e oral do Trumai é um passo importante

no processo de revitalização da língua.

Raquel Guirardello e Maria Cristina Troncarelli
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O livro
O livro “Det’a yaw is” foi organizado pelos profes-

sores Trumai 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), Eduardo Matos Biral

(Funasa) 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 transmis-

são de doenças quando as explicações são feitas na pró-

pria língua. No caso dos Trumai, o livro contribui para a

valorização, exercício da leitura e de conversas na língua

Trumai, uma vez que esta vem se tornando uma segunda

língua para crianças e jovens.

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 para o Magistério” está inserido

no Programa Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem

como objetivo formar 47 professores indígenas dos povos

Kamaiurá, Trumai, Suyá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá, do PIX e

Panará, da TI Panara, 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 janeiro de

2005 vinte cursos foram realizados. O trabalho se desen-

volve por meio de dois cursos anuais ministrados por es-

pecialistas 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 pro-

dução de material didático diferenciado.

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, vol-

tados para a sua realidade e com o uso de suas respec-

tivas línguas nativas.

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 estimada em 4.000 pessoas.

Este livro será usado na Escola Awaldat’, da al-

deia Boa Esperança, na Escola Cocal, da aldeia Steinen

e na aldeia Escola do Posto de Vigilância Terra Nova.

Será distribuído também para a população Trumai das

aldeias Terra Preta, Cristalina, Posto Indígena Leonar-

do e para as famílias que residem em Canarana, um dos

municípios do entorno do PIX.

Os Trumai: história, língua e cultura
A população Trumai está estimada em cerca de

120 pessoas, distribuídas em cinco localidades principais:

aldeias Cristalina, Terra Preta, Boa Esperança, Steinen e

Terra Nova. Há também famílias Trumai vivendo em ou-

tros postos no Parque do Xingu e na cidade de Canarana.

Historicamente, os Trumai teriam vindo de uma

terra localizada na região entre o Araguaia e o Xingu, ten-

do se mudado de lá por sofrerem ataques de um outro

povo, possivelmente os Xavante. Teriam migrado para o

Xingu há cerca de 150-180 anos, tendo atingido a área

por meio de um afluente do rio Culuene. Na época da

primeira expedição do etnólogo alemão Karl von den

Steinen, os Trumai eram considerados recém-chegados

e ainda não mantinham boas relações com as tribos lo-

cais. Tiveram conflitos com outros grupos da região, em

especial com os Yudja e os Suyá.

Os Trumai pré-xinguanos não consumiam a man-

dioca nem o milho. Dormiam em tapetes; utilizavam como

armas a borduna e o propulsor de flechas. Os homens

usavam estojo peniano e cabelos compridos; as mulhe-

res usavam uma faixa que envolvia a cintura, passando

entre as pernas. Após viverem no Alto-Xingu por certo

tempo, os Trumai começaram a incorporar hábitos co-

muns aos povos da área. Passaram a usar arcos e fle-

chas, redes e a se alimentar de mandioca e outros produ-

tos locais. As mulheres substituíram a faixa tradicional

pelo uluri e os homens passaram a cortar o cabelo e ador-

nar o corpo da mesma forma que os demais povos alto-

xinguanos. Adotaram também vários elementos da mito-

logia e das festividades locais e, ao mesmo tempo, ensi-

naram algumas de suas tradições aos outros grupos (fo-

ram os Trumai que trouxeram para o Xingu as festas de

Javari e Tawarawana). Porém, embora tenham incorpora-

do vários padrões culturais alto-xinguanos, os Trumai

preservaram certas particularidades que ainda os diferen-

ciam dos demais povos desta área. Por exemplo, eles não

realizam a festa do Kwarup e consomem alimentos proi-

bidos para os alto-xinguanos, como a capivara e o quati.

Os Trumai era bastante numerosos na época da

chegada ao Xingu. Porém, os conflitos e guerras com ou-

tros povos causaram inúmeras perdas, reduzindo o nú-

mero de habitantes nas aldeias. Posteriormente, a situa-

ção se agravou com a chegada de epidemias de gripe e

sarampo, que dizimaram famílias inteiras. As guerras e

as epidemias causaram tanta depopulação entre os

Trumai que o grupo chegou a ser considerado em vias

de extinção nos anos 50, tendo mais tarde se recupera-

do graças a casamentos com pessoas de outras tribos e

crescimento vegetativo. Atualmente, o grupo continua

crescendo, porém a dispersão ocorrida nos últimos anos

está tendo efeitos negativos para a manutenção de seu

idioma e de suas tradições culturais.

A língua Trumai é considerada isolada, isto é, não

apresenta parentesco genético com nenhuma outra lín-

gua do Xingu nem com outras famílias lingüísticas co-

nhecidas. Em certo sentido, isso faz dela um exemplar

único. A situação atual do Trumai é bastante delicada,

pois há poucos falantes e infelizmente há poucas crian-

ças aprendendo naturalmente a falar a língua, o que sig-

nifica que há grande risco de que ela venha a desapare-

cer. O fato dos falantes viverem espalhados em locais

diferentes traz ainda maiores complicações, pois o con-

tato entre eles – e conseqüentemente, o uso do Trumai –

está se tornando cada vez mais reduzido.

Alguns esforços estão sendo feitos no sentido

de mudar o quadro atual, sendo que uma das iniciativas

mais fortes tem sido o trabalho educacional dos profes-

sores indígenas Pi’yu, que conta com a colaboração de

sua mãe, Matsilake Trumai e de Tawalu Trumai. Através

de suas aulas, eles vêm tentando estimular os mais jo-

vens a voltarem a usar o Trumai em suas atividades coti-

dianas. Este é na verdade um trabalho a longo prazo,

que requer não somente o empenho dos professores mas

também a participação da comunidade como um todo. O

ensino escrito e oral do Trumai é um passo importante

no processo de revitalização da língua.

Raquel Guirardello e Maria Cristina Troncarelli
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