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G̃a mã g̃a we karba e ete g̃oy paor e ĩh....................................................................................159

Época de derrubada e tipos de terra fértil.................................................................................160
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APRESENTAÇÃO

Este livro compõe-se de uma coletânea de textos bilíngues, produzidos 
e ilustrados por professores indígenas de Rondônia e do Noroeste de 
Mato Grosso, no âmbito do Curso de Licenciatura em Educação Básica 
Intercultural, oferecido pelo Departamento de Educação Intercultural 
da Universidade Federal de Rondônia. Os autores pertencem às etnias 
Paiter, Cinta Larga, Gavião, Oro Nao’, Djeoromitxi, Karitiana, Aikanã, 
Oro Eo, Oro Win, Cao Oro Waje, Oro At e Zoró.

O conjunto de textos que compõe o livro é resultado de um processo 
que se iniciou no ano de 2013 com um estudo teórico coletivo sobre 
aspectos que caracterizam um material didático específico para a 
educação escolar indígena. Nesse sentido, com base em bibliografia 
específica, os autores realizaram uma discussão sobre interculturalidade, 
interdisciplinaridade, contextualização, transversalidade, bilinguismo e 
tradução.

Em seguida, fez-se uma pesquisa sobre a legislação e demais 
instrumentos normativos que versam sobre o direito dos povos indígenas 
a uma educação escolar diferenciada, enfocando-se particularmente o 
direito à produção e uso de material didático específico.

Cumpridas as etapas acima, passou-se ao planejamento da produção 
de um material didático específico, a partir das fases de elaboração crítica 
de objetivos e seleção crítica de conteúdos. Concluído o planejamento, 
seguiu-se a produção do material a partir das etapas de redação, 
tradução, ilustração e edição.

Assim, cada autor buscou produzir textos, em língua materna e em 
língua portuguesa, sobre temas relevantes para a educação escolar 
de suas comunidades, enriquecendo o material com ilustrações. A 
coletânea de textos resultante abrange, como uma teia de conhecimentos 
interculturais, informações sobre diferentes povos indígenas de Rondônia 
e Noroeste de Mato Grosso, abordando modos de organização social, 
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alimentação, saberes matemáticos, fauna e flora dos territórios, mitos, 
problemas sociais e de saúde contemporâneos, entre outros conteúdos 
escolhidos criticamente pelos autores como sendo de interesse para o 
trabalho com seus alunos nas escolas das aldeias.

 Sendo fruto de uma atividade coletiva, essa coletânea de textos de 
autores de diferentes etnias contribui para a superação da carência 
de material didático específico para a educação escolar indígena, 
enfatizando a diversidade linguística e cultural dos povos que habitam 
a região.

A partir de uma avaliação crítica, o material poderá ser futuramente 
melhorado, expandido e enriquecido pelos professores, visando a melhor 
utilização em sala de aula nas escolas das aldeias.

Kécio Gonçalves Leite
Organizador
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PAITER EWEITXAYED E
Adriano Pawah Suruí

Ana Paiter e perede aweitxa soena ma e. Oyei esadena g̃akora, 
morib ey pãy, ihb ah kar, yoid ey kar, g̃a maga reh, yab ag̃a. Ee 
bo waled ey esadena g̃ohb tapoh tĩg a, g̃anyahg̃ ag̃a, nitih ey e 

mag̃a, sodihr, so ig̃ a ayab mi mamug̃ ey alawata. Eteh sogay, morib ey 
pãy, mokãy kar, soah iga, ãh ihyab e pãy muyemi teh oy, waled  esadena 
g̃a ka, g̃arah ka ani e. 

Matig̃a Paiter peredena ãhwe 
pãy lamaih yede pãy aweitxa e, 
amalod ekar, arixãme mag̃a, ana la 
oweitxa ih yede mi e. Eteh labiwayey 
peredena mater aybi pi akah g̃arah 
koy g̃a mag̃ab ewah kar akah 
noihrah na e. Eteh noihrah esena 
g̃a kapi paor iter na aniyã taje e. 

Eteh g̃a mag̃ab e esa ena 
iwesame pid ner aniyã Paiterey je e. 
Akalar emi ter palo sena g̃a mag̃a 
aniyã taje. Aporey, ama Mary ey, 
eitxa palo pere yena aka mag̃a yã 
taje e. 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO POVO PAITER
Adriano Pawah Suruí

A divisão do trabalho dentro de uma comunidade Paiter é a seguinte: 
tradicionalmente cabe aos homens caçar, pescar, colher frutas, 
coletar mel, derrubar as árvores para a roça e fabricar flechas. Cabe 

às mulheres fiar, fabricar cerâmicas e cestarias, cozinhar, colher e cuidar 
das crianças. Geralmente, homens e mulheres realizam juntos alguns 
trabalhos como plantar, pescar, e outras atividades entre a mata e a roça.

A divisão entre as metades determinava vários momentos da vida social 
Paiter, passando pela produção de alimentos, festas e rituais. Os caciques 
da aldeia procuravam o lugar para fazer a roçada, e analisavam o tipo de solo, 
a existência de formigas, e se o lugar era adequado para fazer uma roçada. 
Assim que se encontrava o lugar adequado, fazia-se uma convocação 
para a mudança para aquele lugar encontrado para fazer a roçada.

A intervenção na derrubada da roça 
envolve diversas regras entre as 
linhagens Paiter. O trabalho conjunto 
e a organização social se apresentam 
quando toda a maloca parte em 
conjunto para a roça. A participação 
familiar obriga cada homem a 
oferecer alguns dias de trabalho na 
roça de seus parentes. Assim, irmãos 
casados se ajudam quando moram 
em casas diferentes, genros ajudam 
os sogros, cunhados vão à roça do 
marido da irmã, seu sogro potencial.



14  Teia de conhecimentos interculturais

PAITER EMÃ GARBA SAME IKINAB
Adriano Pawah Suruí

Gao ariga ter Paiterey peredena ihb ah wa, ana bo yaka apin 
ani poh yede mi e. G͂ao xopib ĩ, epi loy ewikaramãn me pame 
tiga Paiterey e perede yoid ey ewabe maãh e. Enateh sogaye 

xagu͂d emaãh g̃a pame ka e. Etiga Paiterey peredena baga ter akah g̃a 
koy sogaye kabi e, ah ih yab gay ter tapere dena amalod na g̃a ka e.
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G̃ARBA SAME IKINAB

   G̃ao                    Soemag̃ab e tĩg

1 Janeiro
Malobah wareh, meeg̃ir akãy yareh, yoikab areh, ah 
as ib ah na ekad lah mi ani ih yab ewa palo perede-
na ma e.

2 Fevereiro
Makalobah wareh, mokabah wareh, mamẽ wareh, 
soah ob ah sikod ewareh, yoikab esikod e wareh. Ãh 
sa g̃arah ema ihbah na eekad a ka ani ih yab ewa.

3 Março
Yobarah wareh, g̃akora, ãh sa g̃arah ema ihbah na 
eekad a ka ani ih yab ewa. Sobag̃ g̃abnag̃ aka reh. 
Sobag̃ g̃abahg̃.

4 Abril Meeg̃ emasah, makahb iga areh, ah sa g̃a ka sodoy 
nya ihyanb. Lab emag̃a reh, g̃akorah reh.

5 Maio G̃a kapi kar ekad lah, g͂er areh, g͂akorah reh. Lab 
emag̃a reh.

6 Junho G̃a mag̃abe kad ah, itxag̃ e kad ah.

7 Julho Lab emag̃a reh, g̃akorah reh. Ih koruhb taga reh, 
g̃akorah reh.

8 Agosto G̃a sibokabe kad ah, itxag̃ e kad ah.

9 Setembro
Sogay areh yed kad ah: soah, meeg̃, mokoba, g̃atar-
ah, watĩg̃ ah, garĩyah, ayab mi ah ih yap. Baga ter 
yoid ey xab led ariga ikar. Mapimaí.

10
Outubro Makap kay e kad ah, baga ter yoid ey xab led ariga 

ikar. Ãh ih yap gay txer amalod nã.
11 Novembro
12

Dezembro
Malobah wareh, meeg̃ir akãy yareh, yoikab areh, ah 
sa ib ah na ekad lah mi ani ih yab ewa palo perede-
na ma e.

G̃ao ariga paiterey esade soe mag̃a ani ewe ixo tĩg ãh dana e. G̃arba 
same ikinab.
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O CALENDÁRIO PAITER
Adriano Pawah Suruí

A coleta de frutas na floresta realizada pelos Paiter vai de acordo 
com o tempo, durante o ano todo. Entre os meses de setembro e 
outubro, os Paiterey também fazem a coleta de mel da floresta. A 

época de plantio dos cereais do povo Paiter Suruí inicia-se a partir do mês 
de outubro. No dia em que ocorre a primeira chuva, todas as pessoas 
da comunidade vão à roça para plantar, homens, mulheres e crianças.
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Assim segue o roteiro de trabalho anual do povo Paiter no seu dia-a-
dia, conforme o quadro abaixo.

              

Meses do ano Atividade realizada

1 Janeiro
Comemoração de maloba (bebida feita de 
milho verde), milho verde assado, e coleta de 
algumas frutas, de mel e de patoá.

2 Fevereiro

Comemoração de makaloba (bebida feita 
milho já um pouco duro), bebida de cará 
vermelha, biju, e coleta de algumas frutas da 
floresta.

3 Março

Consumo de pupunha, caçada, coleta de 
algumas frutas da época. Nessa época a 
caçada é boa porque a caça está bem gorda 
e boa para o consumo.

4 Abril

Quebra de milho, coleta de amendoim 
tradicional e coleta de todos os cereais da 
roça. Construção de algumas malocas e 
caçada na floresta.

5 Maio Escolha do local para fazer roça tradicional. 
Caçada diária.

6 Junho Derrubada da floresta para a roça tradicional, 
pesca tradicional nos rios pequenos e caçada.

7 Julho
Pesca tradicional nos rios médios e caçada 
tradicional, enquanto a derrubada está 
secando antes da queimada.

8 Agosto Queimada da roça tradicional e pesca 
tradicional. Caçada diária.

CALENDÁRIO PAITER
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9

Setembro

Primeira parte da plantação depois da 
primeira chuva: cará, milho, banana, 
inhame, batata doce. Coleta de mel (todo 
tipo de mel). Festa tradicional Mapimaí.

10

Outubro
Segunda parte da plantação: amendoim 
(grande) e outros tipos de cereais. Coleta de 
mel (todo tipo de mel). Coleta de algumas 
frutas da época.

11 Novembro

12 Dezembro
Coleta de frutas Patoá (yoihkab). Bebida 
chamada malobah (bebida feita de milho 
verde), milho verde assado.
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PAITER EMÃ SOGAMAME TIG
Adriano Pawah Suruí

Paiterey ema sogamame tĩg ah dana e.

1 – Mu͂y

2 – Xakalahr

3 – Xakalahr amakab om

4 – Xakalahr itxer

5 – Mu͂y pabe

6 – Mu͂y pabe deepi mu͂y txor 

7 – Mu͂y pabe deepi xakalahr tor

8 – Mu͂y pabe deepi xakalahr itxerey amakab om

9 – Mu͂y pabe deepi xakalahr itxer

10 – Baga pamabe

Eebo yena ter Paiterey e sadena sogamam aãh ena ani e.
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Os Paiterey têm sua forma tradicional 
de contagem, dentro da sua 
comunidade, no seu dia-a-dia.

Esses são alguns números do povo 
Paiter: o número 1 (um) se chama na 
língua materna “mu͂y”, que significa um; o 
número 2 (dois) se chama “xakalahr”, quer 
dizer um par; 3 (três) se chama “xakalahr 
amakab om”, que quer dizer um par e meio; 
4 (quatro) se chama “xakalar itxehr”, que 
quer dizer dois pares iguais; 5 (cinco)  se 
chama “mu͂y pabe”, que quer dizer uma 
mão inteira; 6 (seis) se chama “mu͂y pabe 
deepi mu͂y txor”, que quer dizer uma mão 
mais um dedo.

O número 7 (sete) se chama “mu͂y 
pabe deepi xakalahr tor”, uma mão mais 
dois dedos; 8 (oito) é chamado de “mu͂y 
pabe deepi xakalahr itxerey amakab om”, 
que significa uma mão mais quatro dedos 
menos um dedo; 9 (nove) é chamado 
de “mu͂y pabe deepi xakalahr itxer”, que 
significa uma mão mais quatro dedos; e 10 
(dez) se chama “baga pamabe”, que quer 
dizer duas mãos. E assim sucessivamente.

Essa é a forma de contagem Paiter.

CONTAGEM TRADICIONAL DOS PAITER
  Adriano Pawah Suruí
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IAMA TIG
Adriano Pawah Suruí

Paiter de sona iama tĩg itxa e. Akape tĩg, wexo tĩg, ado tĩg, yena Paiter 
dena ayxo tĩg g̃akur itxa mater tar e. Ayab e same sadena iwe paor iter 
mater tar e. One paiterey pere dena yara ite same ikin ne sodig̃ na mã e.
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GEOMETRIA
Adriano Pawah Suruí

O povo Paiter tem a geometria tradicional, que podemos localizar 
por meio de vários desenhos que fazem parte dos artesanatos, 
das pinturas e outros objetos da cultura. Por exemplo, alguns 

artesanatos têm formas geométricas específicas, como balaios, esteiras, 
colares, pulseiras e outros. A pintura tradicional do povo Paiter também 
tem formas geométricas específicas, como a pintura de iama na festa do 
mapimaí, e outros tipos de pintura tradicional Paiter.
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KANÃ PAITER PEREMINA SOGAMÃM
Adriano Pawah Suruí

Paiter pere de mater wabeb, iibkãr exabuy emĩ sogamãm aã sona 
e. Lab aã xiperedena, lab g̃api mag̃a, ikãhr lar. Eteh xipere dena 
g̃akamam aã ena te ehna mater tar e, ãh tiga waba aye g̃a mag̃a 

ayeh, yede wah ĩ xipere denenena e.



Teia de conhecimentos interculturais   25

COMO OS PAITER MEDIAM
Adriano Pawah Suruí

A medição era feita pelos Paiter por meio de uma vara comprida, 
que era cortada da altura da própria pessoa. Os Paiter usavam 
essa medida para construir maloca, marcar a área da derrubada, 

plantar e realizar outras atividades. Hoje, utilizam-se também outros 
instrumentos de medida, como régua, trena e metro.
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PAITER EMAMORIB EI PÃI E
Alexandre Suruí

Paiter esade mawe de apõrne eka itxaga akatxerĩ ani e. G͂ao pabid 
ĩh iih deh akagã eka ani e. A mãsade amũi te aka itxa ani e. 
Mãkarbaka labiwai esade itxagareh ani e. Ete markap agoa ka 

palo sadena larpiap emai ani e. Ma karbaka ter palo sadena wabeb iga 
markap ããh larpiap iga mag̃ir ani e. Garba itxa ter palo sadena itxaga 
ani e. Ebo itxaga dug dug ga ebo morib esadena apah iweka ani e. Ete 
og̃ur ter morib ei iaãh. Ebo makarba ka ayje xameome morib ei iaãh eka 
meresaga ka txĩna. Ebo paiter esadena morib ei ewareh ani e. Waled 
esadena xewab emataga itxaga oy esaba ani e. Ete paiter esade pagab 
mabi kixanah wewa morib ei ewaba apawa ani e. Eena ohm palo deka 
morib esadena anyĩd iter apah ani e. Eena paiter dĩna aweitxa e. Lah na 
alaba e.
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PESCARIA TRADICIONAL DO POVO PAITER
Alexandre Suruí

A pescaria tradicional do povo Paiter Suruí é feita no período de jun-
ho a setembro, quando o rio está baixo.  Os procedimentos são de 
duas maneiras: uma é feita individualmente e a outra em grupo, 

onde o líder convida as pessoas das comunidades para a caça do timbó.

O timbó é uma espécie de cipó. Ele é cortado da raiz até a ponta, que 
vai até o topo das árvores. Então, faz-se uma mistura da casca de uma 
árvore específica, que nós chamamos de LARPIAP, e o timbó, que nós 
chamamos de MARKAP. 

Depois de cortar, juntar as cascas com os pedaços de timbó e amarrar, 
inicia-se o procedimento chamado IHTXAGA, que consiste em bater e 
macerar o timbó para extrair o seu sumo. O sumo do timbó se mistura 
com a água do rio e faz os peixes boiarem.

A busca do cipó no mato e o preparo dos materiais são feitos um dia 
antes do começo da batida do timbó. Às 8 horas da manhã do outro dia, 
começa a batida do timbó, e logo mais os peixes começam a boiar na 
água. Então, as pessoas começam a recolher os peixes.
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No final do recolhimento dos peixes, eles são repartidos. Uma parte 
fica para o líder da pescaria. Então, começa o assado na folha de babaçu, 
e esse preparo é trabalho feito pelas mulheres, enquanto os homens 
voltam para bater novamente o timbó. E assim o trabalho de bater timbó 
vai até 4 horas da tarde.

Há um segredo nessa pescaria para morrer bastante peixe. É preciso 
cantar no outro dia, às 3 horas da madrugada, o canto dos peixes, pedindo 
ao pássaro pescador, que se chama KIXANAH, que não atrapalhe na 
pescaria comendo os peixes, deixando assim os peixes morrerem numa 
maior tranquilidade. O mito do povo Paiter diz que os peixes têm medo 
desse pássaro KIXANAH. É assim que acontece a pescaria tradicional 
do povo Paiter.
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IARA MÃ MORIB EI PÃI E
Alexandre Suruí

Iara sade morib ei pãi asao emi txapeab emi patikab emi arami emi 
tayĩh emi iwab tar ximalod emi ani e. One iara sade witxer morib ei 
pãi ani e. Soename omg̃a aweitxa alaba ag̃oĩyab aãh alaba ienab 

g̃arbaka iakadena ani e. Ãh masade witxer ena ani e. Ãh mãmã ena itete. 
Ete iakadenã ximalod esarag̃a asao aboka ani e. Ete morib mug e aka aije 
ka morib moy emalod na ixar emag̃a. Ayami iakade morib ei iĩh sar ag̃a iih 
ag̃oa ka morib epig̃a ani e. Ii͂h emawur tãga eweĩ morib ei xade apatota 
ewewaĩ. Ii͂h ag̃oa ka morib ei pãi ie ab na iwab esadena iara kabi ani e.
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PESCARIA DO NÃO-INDÍGENA
Alexandre Suruí

Os não-indígenas pescam com anzol, linhada, chumbada, castor, 
tarrafa, rede, canoa e barco para fazer a pescaria tradicional 
deles. Eles usam pedacinhos de carne, minhoca, massinha de 

trigo para utilizar como isca.

Para a armação do anzol na linhada, primeiro é colocada a 
chumbada, depois o castor, o anzol, e aí é colocada a isca para 
pegar os peixes.

O dia em que eles vão mais pescar é no final de semana, feriado ou 
quando estão de folga ou de férias.

Tem pessoas que pescam para sobreviver, e outros para curtir. Os 
que pescam para sobrevivência são os profissionais da pescaria. Para 
pegar peixe, eles espetam pedacinhos de carne ou minhoca no anzol e 
jogam no meio do rio.

Quando é pego um peixe menor, ele é utilizado como isca para pegar 
um peixe grande.
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A rede também é outro instrumento para pegar peixe. Ela é armada 
no meio do rio para pegar os peixes. Dependendo do tamanho da rede, 
ela pode pegar de peixe pequeno a peixe grande. A rede é armada no 
lago ou em poços parados dos rios, onde costuma passar mais peixes.

Tarrafa é outra ferramenta de pegar peixe que o pescador usa. Para 
isso, precisa-se de um barco para ir até o meio do rio. Lá o pescador vai 
tarrafando e pegando peixes.
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LAD AMIA EI IA MORIB EI PÃI IE
Alexandre Suruí

Aite itxa masar esadena ladna amamorib ei pãi ie na ani e. Ainer 
emĩ marka na ur emĩ. G̃ao mĩ itxaga. Ii͂h esade kabkuĩ eka ter 
iakadena morib aka ur emĩ ani e. Ete iab esadena xipokur iab 

ikãr na ani e. Ete iakadena ii͂h ag̃okab g̃ar ter ani e. Baga ter apitxẽ myĩ 
emaso name karbaka aom aatẽ ani e. Eter lad ewei txa we sade na.
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PESCARIA TRADICIONAL DO POVO CINTA-LARGA
Alexandre Suruí

O povo Cinta-Larga também tem sua pescaria tradicional, por meio 
do uso do arco e flecha e do timbó. O arco e flecha são usados 
geralmente quando o rio está raso, porque quando o rio está 

cheio não dá para ver os peixes.

Nem toda flecha é apropriada para pescar. Flecha apropriada para 
pesca é aquela com a ponta feita com pedaço de madeira ou pedaço de 
beijaúba, e com a fisga na ponta.

O timbó é usado quando o rio está seco, ou cortado, quando dá para 
andar procurando o poço parado no rio. Quando os Cinta-Larga vão bater 
timbó longe da aldeia, eles levam suas famílias, a comunidade toda vai 
para a pescaria, podendo ficar uma ou duas semanas nessa atividade.
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MORIB NI PAI E
Alexandre Suruí

Baleia wa morib ni esade ikabe sonima ka esed sadena ani e. Abor 
ah poi ei mĩ iakade ani e. One iakade na ãtigateh ena ani e. Makara 
koi xameome. Aiab esadena maiuwa ani e. One palo sade na iwa 

te ani e. Nãd emaga iwa anĩ Japão Noruega ta malod ner detẽ na e. Ta 
perewe ter detẽ na e.
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CAÇA DA BALEIA
Alexandre Suruí

Baleia é um animal bem grande, parece com um peixe e tem o 
tamanho de uma grande árvore de sumaúma. Ela é um animal 
mamífero que vive nos oceanos e mares. Ela não faz parte da 

alimentação dos brasileiros e não é comercializada no Brasil.

Já em outros países como Japão e Noruega, a baleia é comestível, e 
a caça da baleia faz parte da cultura tradicional deles.
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PUÚ’ EEJ
Augusto Cinta Larga

Werebatee puú’ eej mánga ajtja ngalakaa, iikaa, iíkaatkaa, ii 
xing kaa waa. Eéna mannga eéwemiteé puú’ eej mánga aajtja 
atemaesané ajbina ngũuj na maankaa.

Eé asané weka maanteke puú’ eej mánga ajtja aperemimaaj na 
makia, eéna mannga apykeej makia, anewakia, mannga ngala pinaa, 
ngũuj sané mapini awitna maan wakia.

Eéna puú’eej mánga aperemimaaj na ajtja weteke asané mantekea, 
eéna mannga atema’ eej mánga táwakii tasané maaj naa, tawakii maaj 
pat naa aajtjaa.
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Atawaapta asané akûujka méne anddat nzalâjpiaweej mánga ajtja 
ngalakuj kii puú’ eej kaj kìa, mbuliweej kaj kia apakeej wireej na kia.
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OS ANIMAIS
Augusto Cinta Larga

Amaior parte dos animais vive na floresta, nos rios, nos lagos, lagoas 
e igarapés. Alguns animais vivem em outros ambientes existentes 
na Terra. Em seus ambientes, os animais de cada espécie se 

relacionam, reproduzem e se alimentam daquilo que a natureza produz 
e lhes oferece.

Assim, cada espécie dos animais sobrevive em um ambiente, servindo 
como presa ou predador de outros animais que vivem no mesmo lugar.
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Vivendo na sua terra, o povo Cinta Larga envolve a maior parte de 
suas atividades com a caça dos animais e com a pesca para sustentar 
suas famílias. 
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PUÚ’EEJMA’U’ALAKIE
Augusto Cinta Larga

Puú’eej ma’ u’alakii nzareej sané mene mánga aánnaa, xipxiwa maaj 
naa, mbulireeja tamánga iika tasané ajtja maaj kajaa, aves’eeja 
tamánga akáp pi tasané aperesaá apeputêa maaj kajaa, repteis 

eeja tamánga tapikyweeja, ululua tasané awereta maaj kaja, anfibios 
eeja tamánga meem taserek xerebiit xurujêêm kaja. Eéna tee tama’ 
u’ ala tamánga takâlaj piraa takâlaj uum eéwemiteaa. Eé tee tamánga 
puú ‘eej newaépi tama’u’ alaa. Eé nateé maepi xitê tama’u’ alakia méne 
mánga ate maépiaa. 

Eéna mannga nzalãjpiaweej pat mánga puú’ eej ma’u’ ala kii tajkiniepitea, 
aap wa  pamánga kãlãlãap pina satuu kaja, kabaa pamánga kamndaak 
kyp kaja,aá takabaá kaj méne mángaa, iikamaajã pamánga werebatee 
puú’ eej sané ajtja iikmaaj kaja, ngũuj tatmaajã eé ngũuj mitéte tasané 
awereta maaj máa, wajbireej eé ngala pabika maaj kaj ménee mángaa, 
tapusãpireeja apeputee tasané maaj set mángaa, ngũujkamaaj eé ngũuj 
piapka tasané ajtja maaj máa, puú’ eej sureeja  eé tawyyt uum panzané 
maaj kaj ménemángaa, eénatee pamánga taperesura ma’ eej kaja.
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CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
Augusto Cinta Larga

Aclassificação dos animais pela sociedade envolvente, dos não 
índios, está relacionada com certas características. Por exemplo, 
mamíferos são aqueles animais que nascem e mamam, peixes 

são os que moram e respiram nos rios, aves são os que voam e chocam 
ovos, répteis são os que andam se arrastando, anfíbios são os de pele 
fina e lisa. Ainda se classifica os animais entre os que têm e os que 
não têm ossos, que são conhecidos como animais vertebrados ou 
invertebrados. Entre os invertebrados estão classificados os insetos. A 
sociedade envolvente também classifica os animais de acordo com sua 
alimentação. Além destas, existem outras formas de classificação.

O povo Cinta Larga classifica os animais através de como são vistos. 
Por exemplo: aap são aqueles que são magros e compridos, kábaa são 
os que são curtos e gordos, aa são os que são redondos, iikamaaj são 
os que moram nos rios, nguujtatmaaj são os que vivem sobre a terra, 
wajbireej são os que moram nos galhos das árvores e algumas aves. Em 
geral, aves são chamadas de tapusãpireej ou ng͂uuj. Kamaaj são os que 
moram dentro da terra, e puú’eej sureej são os animais e insetos que 
não servem para consumo. Além dessa classificação, chamamos ainda 
de puú’eej péresut os animais que são perigosos.
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AJAM KA PUÚ’ EEJ SANÉ MÉNE
Augusto Cinta Larga

Pandere mánga puú’ eej ixu tingĩ kii tama’ u’ ala kiepiaa, atemae 
ikiniepia, taperemimaaj kajaa. Eéna teé wemánga tajam ka ajtja  
tasané maan tekeaa. Wawú pinaa andaakiíraa eej mánga iika, 

iíkaat kaa ajtjaa, eéna mannga tamánga akap mantee ii uum nguja. 

Eéna ménenéku je’eej mánga ii ngujaa, iítjeet pat kaa atawaap taa. 
Eéna mannga mbebea wása saa maaj mánga amantê ngũuj taat mannga 
ajtja ngũuj ka tetea.
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ANIMAIS EM SEU HABITAT
Augusto Cinta Larga

Os animais são estudados pelo ser humano através de sua 
classificação e de outras formas relacionadas a como são vistas 
as suas espécies. Também são investigados quanto aos lugares 

onde moram. Por exemplo, o jacaré e o tracajá moram nos rios e lagoas, 
mas fazem os ninhos de ovos fora da água. Nesse sentido, esses animais 
vivem uma parte de sua vida na terra e outra na água. Já outros animais, 
como o porco e a anta, nascem na terra e vivem somente sobre o solo.
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NGURA WASUT IÍP KATAE
Augusto Cinta Larga

Ngura indjee ma’eej mapini puú’ eej na ménepana kii nzalâjpiaweej 
manga aánaa, ãu puú’ eej pit maamanterea, pandereej teté maa. 
Ajtja panzup ngura pinaa. Eéna mannga tamaa ngura pinaajtja 

xipykeej natetea. 

Eéna mannga muuj andeetmi ngura makaa awereta ajbipi ngala kuja, 
eékuj maa mbariip mánga iípnaa. Eéna maa werebatee maan mánga 
apakâlâj naa.

Aterîkii tete ngura maa aweretakii apykeejiwalakii ajbika, eéna méneka 
pandereej maa menanmene makii teap saje ngalaka paátbawa.

Meej wereta uum eé ngalakuj nzaát alea ki teet maa apykeej kaja.

Eéna mannga tama werebaawanne nzapppimanekiite ngura saje 
ngalakaniawaa. Eé ka tamaka ngalakuja, eékuj tama mbariip ikini 
werebatee mbakâlâj taa, eéwewka tamaa paát kataa. Kâlâj ma’ãã waa.

Eékuj tama mbariip kataa, mannga muuj eej ãã pangã paát pambatna 
mbea waa.

Mannga ngura maa a’ulu mawepabi manguj tajkini mbakâlâj takia.

Eewekaa mbariip kuja mannguj sa’aát ikiniaa.
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Eéweka ngura maa apásalaapykeej kaja ãu mbute umbykeej sa 
nguepia waa. Eéna mannga eé tapat ájap mi kiitee puú’eej na kii tamakia. 
Wanzuuj mángaa, malulaa, wasákuluja, tamali, jukaan, kiirâ, wakuuj eej 
manga maa eé ma’eej pinaa.
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O MITO SOBRE A ORIGEM DOS ANIMAIS
Augusto Cinta Larga

O mito do povo Cinta Larga sobre o surgimento de alguns animais 
conta que não havia animais no início do tempo, havia somente 
pessoas morando na ordem do pai Ngura (Deus). Então todos 

moravam juntos com Ngura e todos eram filhos dele.

Um dia Ngura saiu da aldeia para a floresta e lá fez Mbaariip (árvore 
de artesanatos). Esta árvore estava carregada de vários tipos de 
artesanatos que eram coisas de valor de Ngura.

Ngura sempre saía sozinho para a floresta, deixando seus filhos 
na aldeia, e por isso as pessoas queriam descobrir o que ele fazia na 
floresta. Ele sempre fazia regras para que os filhos não saíssem de casa 
quando estava na floresta.

Um dia, todos saíram de casa para descobrir o que Ngura estava 
fazendo na floresta. E foram na floresta e viram uma árvore carregada 
de vários tipos de artesanatos, e tiveram a ideia de derrubar Mbaariip 
para pegar os artesanatos que estavam nela.

Então derrubaram Mbaariip e cada pessoa pegou um tipo de 
artesanato. Quando Ngura voltou de um lugar para a aldeia, viu todos 
com um tipo de artesanato. Então foi até Mbaariip e viu que ela havia 
sido derrubada.
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Então, Ngura ficou bravo com seus filhos, porque desobedeceram a 
sua ordem, e resolveu castigá-los. De acordo com o tipo de artesanato 
que cada pessoa pegou, Ngura transformou cada pessoa em um tipo de 
animal. Então, as pessoas foram transformadas dessa vez em tatu, tatu 
canastro, tamanduá, jacamim, tucano, beija-flor, mutum e outros.
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NGALAKA AWAAT
Augusto Cinta Larga

W ejkini asané akubap kuj ããjemi manguj nzalâjpiaweej mánga 
aatíe wáramajâ kii ngalaka pawaat mia, atawaap ta mene sut 
tiki wesané apíap kuj mene ikikia.

Wema ũu paat jéwepia tama’u’lulu mantere menepi pawaat sané 
ngalaka maan ikietaa, apykeej uj kaja, apykeej wanzeej makuba kia 
tamaa jeweta tajara waa. Anna ngalaka pawaat mi pawara majã kii 
meene mánga awe ũue kala nzareej waat tétee ma paraát mbea pa ireej 
sané anna menekaa.



Teia de conhecimentos interculturais   49

PLANTAS MEDICINAIS
Augusto Cinta Larga

D e acordo com suas sabedorias empíricas ou com conhecimentos 
científicos, o povo Cinta Larga utiliza plantas medicinais para curar 
doenças que atingem e prejudicam a saúde de seus organismos.

Para manter essa sabedoria desde o início do tempo, a utilização das 
plantas medicinais foi passada de pai para filho ou filha, entre várias 
gerações.

Hoje, o uso de plantas medicinais para curar as doenças com o 
conhecimento do povo está sofrendo influência porque, por falta de 
informação, a maioria da população do povo Cinta Larga acredita que os 
medicamentos da sociedade envolvente são melhores, principalmente 
os jovens de hoje.
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IÍP PANAÉ
Augusto Cinta Larga

E ej Werebatee iíp mánga nzalâjpiaweej ĩjaat na pawaat ikini ngalaka 
maaj nékuaa, puú’ aa wa kii ngalapi maanguj papát puúsut aa 
wapia tamánga werebaté iíp set taa. Nzap kãlãj na paraa kii 

pamánga ipkalãj pangã kiaa.
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AS ÁRVORES
Augusto Cinta Larga

O conhecimento do povo Cinta Larga sobre as árvores está 
relacionado ao uso das plantas medicinais, ao consumo dos frutos 
nativos e também com os materiais naturais para construção de 

malocas. O povo também conhece árvores e plantas venenosas.
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PAMBATEET WIT
Augusto Cinta Larga

Panuuj manduuj tere indjee apini mantere panaa nzalãpiaweej 
mánga ãánnaa, ãu paeet pit maa mberemánga mantere je 
ãannaménemia waa. Eéna ménenéku werebateepandereej maa 

puú’eej jũumaa tétee pinaa puú’ aa waá teé aajtja manterea. Eéna 
méneka ngura maa maé teke teet nga mánga werebatee manduuj jam 
naa, mujãa, xibuuj, wetiingãa, maakaap, jupeénaa, atema pawit pinaa 
waa maan kaja maa eékaa.

Eéna mánga ãanna nzalãjpiaweej mánga werebatee aájbika aka 
makii awit jam naa.
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Maanga je paét patteet kunambaa paát piaa tamánga werebatee 
aájbika ii mkii awitna xibuuj mia mujãa mia jupeénaa mia meek miawwaa. 
Ii mánga wanzeej mánga ibala mena ambakaa, manteet pábi maaj as’ 
ulundjee akuj ménekaa tawitnaa.
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ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL
Augusto Cinta Larga

Omito sobre a origem da alimentação tradicional do povo Cinta Larga 
conta que, no início do tempo, não havia o plantio da roça como 
temos hoje. Por causa disso, todas as pessoas se alimentavam 

somente da carne dos animais e dos frutos nativos da floresta. Até que 
Ngura resolveu fazer uma roça com vários tipos de plantios, como cará, 
mandioca, batata doce, amendoim, inhame, e outros alimentos.

Hoje em dia, o povo cinta larga, em todas as comunidades, faz suas 
roças com diversos tipos de plantios em forma de pequenas lavouras, 
para seu próprio consumo.
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Para manter os alimentos tradicionais do povo em todas as 
comunidades, fazemos uma bebida chamada chicha, que é feita com 
mandioca, cará, inhame ou milho. Na maioria das vezes, a chicha é 
feita pelas mulheres quando se realiza uma festa e quando uma outra 
comunidade visita a aldeia.
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NGALAKUJAA MBULIWEEJ KAJ MÉNEE
Augusto Cinta Larga

Ngalakujaa mbuliweej kajaa, nzalãjpiaweejsané mené mánga 
mbusyytee we kapikaaa, ngalakaa iikaa waa. Ngalaka puú’ eej 
kaj kii méne mánga ngau andara nzuj mia waa. Eéna mannga 

ngau mi mbuliweej kaj kii ii kãngm mi xap xawaa, ií takaá ndakap tapua 
mia waa.
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CAÇA E PESCA
Augusto Cinta Larga

As atividades de caça e de pesca do povo Cinta Larga estão 
relacionadas a dois ambientes importantes, que são a floresta e 
os rios. Caça é uma atividade que se realiza todos os dias, em 

qualquer época do ano. A pescaria tradicional acontece nos meses de 
agosto a outubro, quando a maioria dos rios e igarapés está secando e 
os peixes ficam fáceis de pegar com timbó.
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SOBAG EY ESADE GARA SETE DE SETEMBRO KA ANI E
Benjamim Mopidakeras Suruí

Lahd g͂ara Sete de Setembro ka xameomi sobag ey esade Paiter 
kabi maweterenan aweytxa awepi ani e. Yara kabi sobag ey esade 
akatab eytxa te ani e, mayuhd od, masape miyed, koroy ey, inhuhd 

ey, morib ey ayab mi maey.  Ewemi te Paiter esadena ayt itxa anie. 
Mayuhd od, mamug nan alaba alade mayub ewa ani eka. Masape miyed 
ey esade nan bag͂a ter apasape mi awer kar ani e, wao, g͂erro, sõbo epi 
maey. Paiter ka ni xameomi ter koroy ey esade mayner mayner awepi 
ani e. Ebo inhuhd ey esadena ipoy ixin, apabotê, apabotê on ani ey ena 
e, ayb esed mid tajena e. Ayab g͂oy txe morib ey te sadeana ani e, ased 
eytxa bag͂a ter arig͂a ena ani e.
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Paiter esade âhwa sobag nan bag͂a ani e: mêbe, one esade iwa 
sonãhmamug iway kalenan, mamug emag͂a awexiar areh, wayâ, bag͂a 
ter palo perede iwa e. Korele, wa on ner mamug xiribug iway esade ani 
e, iwa apoyhey deke mamug esade awexiar tene awey txa eenab ner 
ani e. Arimê wa one mamug esade ani e, one xipoy ey txed, one mamug 
esade apura te anohtêh iweka ani e. Tamari ikãy teneh perede iwa e, 
kade nan, mamug de iwa esade nan akanhân weon iwe ka e, awey on. 
Tamoahb bag͂a ter palo de iwa e. Waloy ewa mamug ikãy esade ani e. 
Wakoyha bag͂a ter paiter malod.
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ANIMAIS DA TERRA INDÍGENA SETE DE SETEMBRO
Benjamim Mopidakeras Suruí

Na floresta da Terra Indígena Sete de Setembro há vários tipos de 
animais que são classificados pelo povo Paiter de acordo com 
sua espécie e seu habitat natural. Na biologia não indígena, os 

grupos dos animais estão classificados em mamíferos (mayuhd od), 
répteis (masape miyed), anfíbios (koroy ey), aves (inhuhd ey), peixes 
(morib ey) e outros. Para os Paiter essa representação dos grupos 
também está representada através dessa classificação. Mamíferos, 
porque mamam quando são pequenos. Os répteis são todos os que 
rastejam como jacarés, lagartos, cobras e outros. Anfíbios em Paiter 
também há vários tipos, como sapos, rãs, pererecas e outros. Já as 
aves incluem todos os tipos de aves grandes, pequenas, as que voam e 
as que não voam, e cada ave tem o seu nome. O grupo dos peixes inclui 
também todos os tipos de peixes, dentro desse grupo cada peixe tem o 
seu nome pelo qual é conhecido.
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Os Paiter comem todos os seguintes animais: porcão do mato (mêbe), 
todos comem, menos os que têm criança nova, porque a criança terá 
sempre diarreia ou até os próprios pais. Nambu (wayâ) todos comem. 
Peixe pintado (korele) quem não come é pessoa que tem criança nova, 
porque a criança frequentemente terá diarreia. Piranha todos comem, 
menos quem tem criança nova. Macaco preto (arimê) as criança não 
comem, nem os pais, porque a criança demora a começar a andar. 
Tamari (jacamim) só adulto pode comer e a criança não pode comer, 
quando a criança come ela para de crescer e perde a vontade de tomar 
banho. Jacu (Tamoahb) todos podem comer. Tatu de quinze quilos 
(waloy) é comestível para qualquer idade. Cutia (wakî) qualquer idade 
pode comer. Mutum (wakohya) é comestível para qualquer idade. 
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SOBAG EY NAN PAMALOD ON
Benjamim Mopidakeras Suruí

One Paiter esade âwa ani e: sobô, oykoh, meko, ikôr, xibor, wakar, 
pekoa, ayb mi maey.  One Paiter esadena ieey ewa ani e. One 
paje iwa enher ma e kalenan inhund tay je eka.
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ANIMAIS NÃO COMESTÍVEIS
Benjamim Mopidakeras Suruí

Os Paiter não comem os seguintes animais: cobra (sobó), urubu 
(oykoh), onça (meko), gavião (ikôr), quati (xibor), garça (wakar), 
macaco guariba (pekoa), e outros. Esses animais não são 

comestíveis. Os Paiter nunca comeram esses animais porque não 
prestam para ser consumidos.
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IHB AH NAN PAMALOD
Benjamim Mopidakeras Suruí

L                                                ahd g͂ara Sete de Setembro ka xameomi ter ihb ah esade pamalod 
nan ani e ewa Paiter esade ani e. Anhunhb ey sed ãhdana e: ibogah, 
moriliah, borkah, ioykab, orixiáh, mêbetiah, akobhtiah, akobh ah, 

lolôngáh, abihah, manb gahb, giting, epi maey.



Teia de conhecimentos interculturais   65

FRUTOS COMESTÍVEIS
Benjamim Mopidakeras Suruí

N                                                a floresta da Terra Indígena Sete de Setembro há vários tipos de 
frutos comestíveis que são consumidos pelo povo Paiter. São os 
seguintes frutos: mamão do mato (ibogah), ingá (moriliah), limão 

do mato (borkah), patuá (ioykab), caju (orixiáh), pariri (mêbetiah), cacau 
do mato (akobhtiah), cacauzinho do mato (akobhwah), fruta vermelhinha 
(lolõngáh), fruta pama (abihah), castanha (manbgahb), (giting) e outros.
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KWREKUN WARI
Wem Cacami Cao Orowaje

M                                                a ma xam na witinain oro kwrexi, ma ma xam ani na ka ara ne 
kem. Witi oro kwrexi ka het to: wayi, tun, trá, tok, ut, kapai, tapan, 
um, araxi, ye katim. Witi oro kwrexi ka krom to: manain trá, yat, 

petehet, naó naó, timi xi, pahoho, pemenexi, trawanaxi, patotokwi ne 
xi, mana wiyimain ye kotene na makwri monexi. Iri awi tamana na oro 
kwrexi, ma ma xam ak ni na ka ara ne. Mi nain ka kromikat wa wayí, taxo 
pa nain wayí tun, peho nain manain trá, mam hrik wa pain oro krawa 
tok, mam wreme wa pain ut mam nak wa pain na, krom ak nain krawa 
kapai, mam papam wapain tapan, mam kep wa krawa pain um, mam tut 
wa pain araxi, mam xom wa makan pain katim, trayu ak wa pain manain 
trayixi, mam kao wa pain oro krawa yat, mam xikon hrik wa pain oro 
krawa petehet, ak ak nain naó naó nexi krawa, ak anim na kanimixi, mao 
ak nim na pemenixi oro krawa ka kao wa. 
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Timixi ak ni na  ka to wreme na pri ye ak ni na ka ak ni kixi ka to nain 
kwrexi, ak é nain hotowa ka awi pahohonexi, tarara oro yimain pin nain 
oro krawa ka kao wa pemenexi, win pe nain toyaxi trawanaxi ye ka kep 
tiho nain pain ka homa ne krawa ma, ak é nain wik ka awi patotokwi nexi, 
ka om awi tut pin ani na, krawa ka tarara ne pemenexi ak nain oro yimain 
monexi, hrehet ak nain hronain monixi krawa ka kao wa, mom pin ak ni na.
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CORPO HUMANO
Wem Cacami Cao Orowaje

C                                                ada parte do corpo humano tem seu nome e sua função. Na parte 
externa do corpo humano ficam a cabeça, o cabelo, as orelhas, os 
olhos, o nariz, a boca, os braços, as mãos, os dedos, as pernas e 

os pés. Na parte interna do corpo humano ficam os ouvidos, os dentes, 
a língua, a faringe, o coração, o pulmão, o estômago, o fígado, os rins, o 
intestino delgado e o intestino grosso.

Cada um desses órgãos é importante e cada um deles tem sua função. 
Por exemplo: a cabeça serve para pensar, o cabelo serve para proteger 
a cabeça, a orelha protege o ouvido, o olho serve para ver o espaço, o 
nariz serve para sentir o cheiro, o processo da digestão é iniciado na 
boca, local onde os alimentos são triturados pelos dentes, o braço serve 
para fazer trabalho, a mão e os dedos servem para pegar objetos, a 
perna serve para andar e o pé serve para pisar o chão.

O ouvido serve para escutar, os dentes servem para mastigar o 
alimento, a língua serve para sentir o sabor do alimento, a faringe é um 
canal que empurra os alimentos para o esôfago, que por sua vez leva os 
alimentos até o estômago.

O coração bombeia o sangue para todas as partes do corpo, o pulmão 
filtra o ar que entra no corpo, o estômago transforma os alimentos em 
partículas menores, o fígado produz bile, líquido que auxilia na digestão 
de gorduras.
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Os rins servem para filtrar o sangue, retiram os resíduos inúteis e 
transformam em urina. O intestino delgado termina a digestão e absorve 
as substâncias nutritivas dos alimentos. O intestino grosso armazena os 
restos dos alimentos que serão eliminados na forma de fezes.



70  Teia de conhecimentos interculturais

WITINAIN ORO KA KWREWA
Wem Cacami Cao Orowaje

W                                                ayi, tum, trá, tok, ut, kapai, tapan, um, araxi, katim, manain trá, 
yat, petehet, naó naó, timixi, pahoho, pemenexi, trawanaxi, 
patotokwi, oroyimain monixi, hronain monixi.
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NOMES DE PARTES DO CORPO HUMANO
Wem Cacami Cao Orowaje

C                                                abeça, cabelo, orelha, olho, nariz, boca, braço, mão, dedo, perna, 
pé, ouvido, dente, língua, faringe, coração, pulmão, estômago, 
fígado, rins, intestino delgado, intestino grosso.
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ORO WITINAIN KAKATIWA KA MA PAIN ALDEIA SAGARANA 
Wem Cacami Cao Orowaje

W                                                itinain kakatiwa ka ma pain aldeia Sagarana: malária, kahiwa, 
hon ko, tuberculose, hepatite, dengue, catapora, câncer ye 
pneumonia. Witinain oro kwre xi ka kep ak ne kakatiwa: wayí, 

pahoho nexi, trawanaxi ye taprixi.
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PRINCIPAIS DOENÇAS QUE OCORREM NA ALDEIA SAGARANA
Wem Cacami Cao Orowaje

A                                                s principais doenças que ocorrem na aldeia Sagarana são: 
malária, gripe, diarreia, tuberculose, hepatite, dengue, catapora, 
câncer e pneumonia.

As partes do corpo mais atingidas por essas doenças são: cabeça, 
pulmão, fígado e pele.                                            
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KATIMAIN  ORO  PANA  KA  TOK  WA
Wem Cacami Cao Orowaje

O                                                ro witinain katimain pana ka tok wa pain kakatiwa: tapri copaíba, 
tapri quina-quina, tapri wino ye toyakon mikop. Tok wa pain 
taprinain copaíba pain ka ahewa ye pain ka hiwa, awi nain malaria 

taprinain quina-quina, tok wa pain hon ko taprinain wino, to awi non wari 
ko ma malaria toyakon mikop.
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REMÉDIOS TRADICIONAIS
Wem Cacami Cao Orowaje

Os principais remédios tradicionais utilizados na aldeia Sagarana 
são: copaíba, quina-quina, casca de caju e fel de paca. A copaíba 
serve para tratar tosse e gripe. A quina-quina serve para tratar 

malária. A casca de caju serve para tratar diarreia. O fel de paca serve 
para tratar malária.
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PU PAGEJ SANDE ZAP KA MÃJ
Cristiane Ambé Gavião

A                                                te pu pagej sande zap ka ata mãj anga. Arãjej ki͂ awylej jalaj ma 
nekuej kia mãj anga ena tea. Arãjanga meng kap wa ki͂ pu mali te 
de wa bej pi kia tea. Bixangi anga akere asap ka. Ebu anga akap 

aki amapij perãsa. Ena arãjej anga ama kakua.

Awylej anga panguwej na ena tea. Pambaxynej parat tere awylej mã 
gulua terea. Gakura tanga ena te paj ta. Mãjuwa wa ki͂ epi pu putut ulu 
pa teá. Ena awylej anga panguwej na.

Nekuej anga ena te panguwej na. Butup wej wa tanga panzap piá. Epi 
tanga pu putut ulu pa tea. Ena tete neku anga pangum na.
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OS ANIMAIS DA ALDEIA
Cristiane Ambé Gavião

O                                                s animais que vivem na Aldeia são: galinhas, cachorros, gatos. As 
galinhas alimentam-se de milho e de restos de comida jogada no 
terreiro. À noite elas dormem no galinheiro, onde botam ovo para 

a próxima geração e assim vão vivendo.

Os cachorros também vivem na Aldeia, fazem companhia para o 
homem, buscam a caça, e se alimentam de carne ou restos de comida. 
Já os gatos se alimentam de ratos e de restos de comida.
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PUPAGEJ SANDE GALA KA MÃJ
Cristiane Ambé Gavião

A                                                Gulua pupagej anga gala ka ata ena tea.
Wasa ki͂ Iti ki͂ bebe ki͂ anza ki͂ bebe kut ki͂ wanzuj ki͂ alime ki͂ amua 
ki͂ waki ki͂ wakuj ki͂ mãjaku ki͂ kasal ki͂ awalap ki͂ ikulu ki͂ tamali ki͂ 

tamu ki͂ wasakuli ki͂ neku kia mãj anga gala ka atá.

Ena te wasa anga gala ka atá.

Puj tere wasa mã werep wate pupagej sande gala ka mãj piá.

Enate wasa anga mandjup wa ki͂ pawua wa kia atá. Bixangi anga awit 
kala awere ta.

Ebu anga garabi ta akereá. Ena tete wasa pane angá.

Iti anga mandjup wa ki͂ pawua ki͂ pu pabi wa kia ena teá.

Bixangi anga awere ta awit kalá. Ebu anga garabi ta akereá. Ena tete 
iti pane angá.

Bebej anga ama gulu ta tá.

Am tanga amuj ga atá. 

Gara bim tanga awit kalá. 

Werep wa man wate tangá.

Mandjup wa ki͂ pawua wa ki͂ pu pabi wa 
kia te tangá.

Tapere sut tere mã.

Taka sut tere mã ena teá.

Ena tete bebej ta mene pane angá.
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Anza ting angá. 

Wawã ka ki͂ ip saga ap ka kia te anga ata ena teá.

Eka anga awe palika garabi tá.

Ebu anga bixangi awane awit kalá.

Mandjup wa ki͂ pawua kia man wa anza angá.

Ena tete anza pane angá.

Ebu anga bixangi awane awit kalá.

Mandjup wa ki͂ pawua kia man wa anza angá.

Ena tete anza pane angá.
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OS ANIMAIS DA FLORESTA
Cristiane Ambé Gavião

O                                                s animais que vivem na floresta são: anta, veado, queixada, paca, 
cateto, tatu, macaco, jabuti, cutia, mutum, urubu, arara, papagaio, 
gavião real, jacamim, jacu, tamanduá e onça.

A anta é um animal que vive na floresta, ela é o maior de todos os 
animais que existem na nossa floresta. Esse animal se alimenta de 
barreiros e de frutas. Ela busca por refeição a noite. Ao amanhecer ela 
procura um lugar para dormir.

O veado é um animal que se alimenta de barreiros, frutos e de folhas. 
E procura alimento durante a noite, o dia fica para o descanso.

Queixadas são uns dos animais que vivem em bandos. Eles procuram 
a comida durante o dia. Esses animais se alimentam de barreiros, frutos 
e folhas, eles são agressivos e têm cheiro muito forte.

A cutia é um animal pequeno, menor do que a paca. A sua moradia é 
semelhante à da paca. Ela mora no buraco ou no oco de alguma árvore 
podre. Ela é um animal roedor, alimenta-se de castanha, coco de babaçu, 
todos os tipos de coco, e come os alimentos da roça como: milho, batata 
doce, amendoim e mandioca. Ela anda durante o dia.

O tatu é outro animal que mora em um buraco. Ele só sai à noite para 
buscar comida. Ele se alimenta de formigas, insetos e minhocas. Ao 
amanhecer retorna para seu esconderijo.

Existem vários tipos de macacos, mas vivem de modo igual. Eles se 
alimentam de frutas e insetos, vivem em bandos.
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O jabuti é um animal que vive na floresta. O casco serve como seu 
refúgio. Ele se alimenta de frutas, folhas, restos de animais e orelhas de 
pau.

O mutum é uma ave que voa. Ele é cheio de pena preta, tem bico 
largo e vermelho. As pernas são longas e vermelhas. Ele se alimenta de 
frutas. 

O jacamim é uma ave menor que o mutum. Suas pernas são mais 
longas do que o corpo. Ele também voa. Alimenta-se também de frutas. 
Vaga durante o dia, e à noite dorme em um galho de árvore bem alta.

O jacu mora na floresta, se alimenta de frutas, sai em busca do 
alimento durante o dia, e à noite dorme.
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O papagaio e a arara são aves semelhantes, moram no oco de pau 
ainda em pé ou palmeiras, alimentam-se de frutas e vivem em subgrupos.

O tamanduá é um animal peludo e cabeça e língua compridas, as 
unhas são afiadas. Vive no chão e alimenta-se de cupins.

O gavião real é uma ave muito grande. Mora no galho de uma 
castanheira. Essa ave é carnívora, alimenta-se de outras espécies de 
animais. É raro de se encontrar na floresta pelas pessoas.

A onça pintada é um dos animais mais perigosos da floresta. Esse 
é o maior predador que se alimenta de todos os tipos de animais, até 
mesmo de ser humano.
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PU EJ SANDE I KA MÃJ
Cristiane Ambé Gavião

G                                                ulua i ka tasande ata maj anga pupagej na. Bulip wej ki͂ amuterej 
ki͂ wawej ki͂ gupam wej ki͂ ipej ki͂ bajej kia maj anga i ka ata. Eka 
tanga awit ikini enatea. Maja mawa pu na tanga. Ena te tanga ma 

ej wa eka maj na. Wawu anga buliwej wa. Ena te  baj anga buliwej wa  ki͂  
wawu wakia  ena tea.

Ma ej anga buliwej tang na buliwej ki͂ butingej ki͂ pawua wa ki͂ pu pabi wa ki͂ 
pu xit wa kia enatea. Gupam anga bulip wej pyg wa ena tea. Ebu ma ej anga 
buliwej ena tea. Ipej anga ixuwa ki͂ butingej wa kia atá. Ena te amuterej 
anga butingej ki͂ pawua ki͂ pu pabi sep kipu wa kia atá.

Ena tanga ata i ká.
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OS ANIMAIS DO RIO
Cristiane Ambé Gavião

E                                                xistem muitos animais que vivem nos rios, como: peixes, tartarugas, 
jacarés, peixes elétricos, arraias, cobras. Esses vivem dentro 
da água, onde eles encontram os alimentos para sobreviverem. 

Cada um desses animais tem o seu alimento diferenciado, ou seja, um 
depende do outro. O jacaré, por exemplo, se alimenta de peixes. A cobra 
se alimenta de peixes e de jacaré. Os peixes grandes e peixe elétrico 
também se alimentam de outros peixes, além disso comem outros tipos 
de comida como minhocas, frutas, folhas e flores. Outros peixes, arraias 
e tartarugas se alimentam de minhocas, frutas, folhas e insetos. Assim 
vão sobrevivendo dia-a-dia.
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PU EJ SANDE XIP XIP WA A MANGAJEJ PI MÃJ PANÉ
Cristiane Ambé Gavião

P                                                upagejj sande xip xip wa mãj anga a mangajej nam ji wa byp wej 
na asa lia.

Wasa ki͂ bebe ki͂ anza ki͂ alime ki͂ wanzu ki͂ iti ki͂ wasakuli ki͂ wasuj 
bit ki͂ bebe kut ki͂ awyly kia mãj anga xip xip wa a mangajej piá.

Ena tanga ajere ma piná.

Ena tete ewe pane angá.
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ANIMAIS MAMÍFEROS
Cristiane Ambé Gavião

O                                                s animais mamíferos são aqueles que se alimentam do leite das 
mães enquanto ainda são pequenos. Esses animais são: anta, 
queixada, paca, macacos, tatu, veado, cutia, onça, tamanduá, 

capivara, catete, cachorro e outros. 

Todos esses animais dependem das mães para sobreviverem na 
floresta.
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PUPAGEJ SANDE I KA ATA MÃJ
Cristiane Ambé Gavião

G                                                ulua ma ej anga pupagej na ata iká. Mawe mia maj na tanga i ka 
ata.

Asapum mi tanga kuja akaj iká.

Kulere ki͂ ipe ki͂ wawu ki͂ baj ki͂ gupam ki͂ amutet ki͂ xipul ki͂ xingijã ki͂ îjej 
ki bulip kabe ki͂ babu ki͂ epi ma ej bulip wej na epia.

Ena e ej ta mene anga pupagej ná.



90  Teia de conhecimentos interculturais

ANIMAIS AQUÁTICOS
Cristiane Ambé Gavião

O                                                 s animais que vivem na água são muitos. Há várias espécies que 
moram dentro da água. Esses animais possuem as nadadeiras ou 
caldas para nadar. Assim, eles vão sobrevivendo no seu habitat. 

Eles são: peixe, arraia, jacaré, cobra, peixe elétrico, tartaruga, ariranha 
e outros.
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PUPAGEJ WA PANZANDE MÃJ PANÉ
Cristiane Ambé Gavião

O                                                 Pupagej sande pangyjej wirej na gala ka mãj anga gulua. Wawej 
ki͂ wanzujej ki͂ wasaj ki͂ bebej ki͂ bebe kurej ki͂ anzaj ki͂ wakujej ki͂ 
tamalij ki͂ tamej ki͂ awalap wej ki͂ kasalej ki͂ gupam wej ki͂ ipej ki͂ itij 

ki͂ wasakulij ki͂ alimej ki͂ amuterej ki͂ amua ej ki͂ ikulej ki͂ xingyjaj kia mãj 
anga tuwirej na tu kala ká.

Am wanzet anga xingyja wa bawa ta asa lia. Kuruga byp angena 
awane ewe ká.

Ena mene ka wanzet angena wa up wã.

Ena te bap ti anga iti wa up wã. Byp angena atãja wa ati sande mene 
ká. Ena mene ka byp ijaj angena iti wa up ama pit pygyj ka lia.

Ena te byp xixin ijaj anga basaj kap wa up wã.

Gulua byp angena awga ewe ká.

Ena mene ka byp pygyj ta man angena basaj kap wa up wã. Ena tete 
ewe pané anga.
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ANIMAIS COMESTÍVEIS
Cristiane Ambé Gavião

O                                                 s animais comestíveis são aqueles que os Pangyjej têm no 
cardápio alimentício como seu alimento cotidiano: jacaré, peixe, 
tatu, anta, queixada, catete, paca, cutia, mutum, jacamim, jacu, 

papagaio, arara, peixe elétrico, arraia, veado, tamanduá, macaco, 
tartaruga, jabuti, gavião real, peixe, cascudo e outros.

Porém, existe uma regra para comer alguns desses animais. Cascudo, 
por exemplo, a mulher grávida não pode comer, porque pode prejudicar 
o parto, a criança demora a nascer, por isso mulher grávida não pode 
comer. O veado também não é recomendado para as mulheres que 
acabaram de ganhar nenê. Se comer, o recém-nascido fica se assustando 
e com tremedeira. Por esse motivo não se pode comer o veado quando 
se está com criança pequena. Outro animal que não se pode comer 
quando se está com recém-nascido é o macaco prego, porque a criança 
pode chorar o tempo todo, à noite, de dia. Nesse caso, não é bom comer 
esses animais enquanto estiver nessa situação.
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PUPAGEJ WA UP PANZANDE MÃJ
Cristiane Ambé Gavião

A                                                ratigi man pitere pangyjej anga ma ej wa up pupagej na.

Am a ej mena tawirembij pu ej nená.

Am tanga majaku ki͂ peku ki͂ baj ki͂ neku ki͂ wasuj bit ki͂ awyly ki͂ 
kuruja kia mãj wá.

Am panga e ej wa pu pagej na. Men man pi tere pangena e ej wa 
up pu ej ná.
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ANIMAIS NÃO COMESTÍVEIS
Cristiane Ambé Gavião

O                                                 cardápio alimentício do povo Pangyjej vem sendo atualizado 
desde os antepassados. Então, existem alguns animais que 
não são consumidos pelo povo, tais como: urubu, cobra, onça, 

cachorro, sapo, capivara, bugio e gato. Esses animais não fazem parte 
da alimentação do povo Zoró, e isso já acontece desde os primórdios. 
Esse conhecimento vem sendo repassado de geração para geração.
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PAWUA WA PAZANDE MAN A
Cristiane Ambé Gavião

G                                                 ulua pawua wa pazande man a anga werep wate gala ka. Man 
ka bu a anga matigia tea. Ma a anga gawu mia. Ebu ma a anga 
zuj mia. Ebu panga a pala ma a ip kali mi ki͂ pawana kia tea. Ebu 

panga ma a jam wip puj kata ena te a wa. Pawirembi a anga ujkap na ki͂ 
abia ki͂ jukan gap ki͂ idigip wa ki͂ mam jiniwa ki͂ ibugapea ki͂ nekusabea ki͂ 
akúwa ki͂ webaja ki͂ mam gap ki͂ bulikakyp wa ki͂ abere kap ki͂ bixawa ki͂ 
ulixia kia man a na gala ka.

A kakyry tere ma. Am panga a ikini we tetea. A kalap kuj panga a ikini 
kareá.

Ena tete pawua pane anga.
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FRUTAS COMESTÍVES
Cristiane Ambé Gavião

E                                                 xistem muitos tipos de frutas comestíveis na floresta. Mas tem 
uma época certa para colher determinadas frutas. Cada tipo tem 
uma forma de colheita. Uns são colhidos do chão, outros tem que 

se apanhar com a vara ou subir no pé, e outros tem que se derrubar, 
principalmente aqueles de árvores de grande porte. 

As frutas comestíveis são: patuá, pama, murisi, caucho, abio, mão de 
cachorro, mamão do mato, cacau nativo, buriti, castanha, bacuri, breos, 
pequi, caju nativo e outras.

Essas frutas são muito saborosas, mas não são fáceis de se encontrar 
na mata, tem que vagar bastante para conseguir as frutas.
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KARAWA KA TO NAIN MAKARAIN SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

P                                                 ain nahwarak ka’ toho’ ne makarain Sotério, je ka to pan ne oro 
karawa pain nahwarak. Om ka’ awi ka kopakao nana oro wari’. 
Je ka’ tomi kokon kopakao, kao na karawa nein nahwarak, om 

ka awi kamain ka xi’ kokon pane. Kep napari pain ka wari nexi kem, je 
ka’ tomi xijexi pain ka` kao nenein xine karawa. Tomi tain ka’ hok nenein 
xine karawa, je ka xain nenein xine karawa kem ka na. Ak ika na ka tomi 
tokwa kopakao ko param e nain nenein karawa. 
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Je ka om kao tokwa nonon kopakao, xi kao nenein ara ka’ karawa. Ka’ 
to pan urut pain mi nein Sotério ka mija tamana na oro karawa nein mi: 
jowin, kwari, komem, min, mijak, kamö, waram, nahokin, kataxik, piwa, 
mikop, kawata, je oro xijein karawa. Ma ak ka na me kem: wanaran, me 
komowa, taramin, towarao, jamop, kamo, mumum, juri-juri, wiriko oro 
xukun me kem. 
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Pain ximijain mi nein Sotério iri na ne mija na xoterem, oro xoterem ma 
iri na ne, mija tamana na oro hwam nein kem. Je ka kao mama kaka oro 
wari nein Sotério, hwam nein xoterem.
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ANIMAIS DA TERRA INDÍGENA SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

Nas florestas do entorno da Terra Indígena Sotério, vivem muitos 
animais selvagens. A comunidade fala muito da onça. Dizem 
que a onça só come animais selvagens e é muito perigosa. 

Talvez ela pegue até gente. Por isso, a gente precisa se prevenir nas 
comidas, principalmente a comida de carne crua. Na minha comunidade 
não comemos a onça porque a onça come carne crua ou come gente 
também.

Na minha aldeia, existem muitos animais selvagens: macaco prego, 
tatu, veado, anta, queixada, capivara, macaco preto, macaco da noite, 
porquinho, cutia, paca, quati e outros.
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Também temos espécies de aves: nambu galinha, mutum, arara, 
papagaio, nambu azul, jacu, pato, marreca e outros. 
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A Terra Indígena Sotério, onde nós vivemos, é muito rica em lagoas. 
Temos muitos peixes nas lagoas. Estes peixes que vivem nas lagoas 
são alimentos para a aldeia.
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WIXINAIN KARAWA KA TOHO NAIN MAKARAIN SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

Pain makarain Sotério, mija tamana na oro karawa pain nahwarak 
nein. Tomi tain karawa ka xuruxut nain makan: jowin, kopakao, 
mikop, piwa, min, komem, mijak, kataxik, jé ká to kom kem; hwam, 

kahao, hop, em tak, má na oro xijein kem, wiriko oro me ko taki kem: me 
komowa, kamo, jamop, wanaran, awu, wiriko oro xucun me kem. 
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Ma ak ne na karawa ka to wet to nain makan kem, je ka koron to kom 
kem: hop, em tak, kamö, min, towa, nenekaweren. Je ika oro karawa ka 
toho’ nain makan pain nahwarak nein Sotério.
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TIPOS DE ANIMAIS DA TERRA INDÍGENA SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

Na Terra Indígena Sotério, temos várias espécies de animais que 
vivem na floresta. Existem os animais terrestres, tais como: 
macaco, onça, paca, cutia, anta, veado e queixada. Também 

existem os animais que vivem nos rios, tais como: peixes, boto, jacaré 
e sucuri. Os animais que andam ou que voam são: mutum, jacu, nambu 
azul, nambu galinha, tucano e outros.  
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Os animais que vivem na terra ou da água são: jacaré, capivara, sucuri, 
anta, biguá e outros. Todas essas espécies de animais vivem na floresta 
da Terra Indígena Sotério.
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NAHWARAK KA TO KAKA SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

Tomi tain ka kerek hwet xine nahwarak pain oro panaji memem, 
je ara xina oro pana nein memem ka to nain nahwarak ka xak iri 
ka kem. Mija ara xi na oro pana pain nahwarak ka om awi, ma na 

pana ka awi kem, xipainxirim ka mam ara wa xirim, je mam horoho wa 
kem. Awi e na xipainxirim je ka opain na ta, ma  nanain, ma ak ne na 
panaji xe kem to taxipa nanain oro narima, to e nanain ka awi  nein,om 
ka to ximama kakama, xi ma ara ne pana ka’ taratan ka’ korewa wa ta, je 
ka  jin xine kaji pana pain ka karaho wa oro pana jimao xi ma ara ne xe 
ka taratan ka kore wa ta. 
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Tomi ho tain memem ka xak wa om ka nok kakamain memem oro narima 
pain oro kawaxi, xi ma ara ne kawaxi ka mi tamana ne memem ta, kerek 
te ara xi napari kawaxi, je ka mi kapari memem ka ira nana oro narima. 
Je ka kerewet xine nahwarak.
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A FLORESTA NA ALDEIA SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

      

Na aldeia Sotério, ainda temos muita mata nativa, porque 
preservamos as plantas da floresta. Nós usamos todas as plantas 
existentes na floresta. Nós preservamos as plantas, porque 

precisamos das frutas delas para comer, e da madeira para fazer canoa 
e usar como lenha. 

Para fazer canoa, a comunidade usa a madeira de uma árvore 
chamada entarrubá, que serve também para esteio. Não é qualquer 
madeira da floresta que serve para fazer canoa, por isso a comunidade 
escolhe a madeira de entarrubá. A comunidade também escolhe a 
madeira que serve para lenha. Não é qualquer madeira, porque tem a 
madeira que dá coceira. 
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É por isso que as mulheres só escolhem a madeira boa para lenha. Nós 
também escolhemos as frutas boas para comer. Durante todo o ano, 
as plantas dão muitos frutos para comer. Por isso, nós cuidamos da 
floresta.
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ORO KA KAO WA PAIN MAKARAIN SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

      

Oro wari ko kerewet nanain oro ka kao nucucun wiriko hwam, je 
karawa, je oro memem, ma ak ne na tokwa kem. Tomi tain ka 
witop kokon hwam oro narima, witop xun hwam iri nana ne ton 

nana tenenein tarawan, je ka mam witop kakama, jain ak kokon na hwam 
jam pin iri na ne kao ak kokon na, kao kao xam nana oro wari, tok ak 
kaka na tokwa, maam tamana nanain tokwa kon hwam, toko wijimain ka 
nana xi ma am ara kakama ta. 
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Pain pin na xe ne, tomi ak xekekem na, maji nuru  xi winain tarawan, 
je oro memem pain mi ta ak xekekem na, ma é ak kakama na. Mama 
ak kakamain na nahwarak, xuruxut xuruxut wet nanain oro memem: 
tarawan, waxikam, kanum, kaoxaxao, memem tonxokwa je iram ka na 
kakam, xi mi kekek te ara kakam oro memem nein nahwarak pain to pan 
kakama ma ta.
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A ALIMENTAÇÃO NA ALDEIA SOTÉRIO
José Maria Oro Nao’

      

Na aldeia Sotério, a comunidade tem para consumo vários 
alimentos, tais como: peixe, caça, fruta e chicha. São as mulheres 
que preparam o peixe para todos comerem. Para preparar o 

peixe, as mulheres buscam palha de patuá e embrulham o peixe. Depois 
elas colocam o peixe em brasa. Quando o peixe está bem assado, todos 
vão comer. Depois de comer os peixes, todos vão beber chicha. Depois 
da chicha, vão descansar, porque estão de barriga cheia.
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No outro dia, as mulheres vão atrás de frutas, como patuá ou najá, 
cacau, mamão do mato, ingá e açaí. Essas são algumas das frutas que 
nós comemos, que a floresta oferece para nossa aldeia.
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GÀLA TERE PÒHJ
José Palahv Gavião

      

Gàla tere póhj kaj pámága floresta amazônica áá. Região Norte 
koj kála sanéh mán kála kajá. È bó pàhdjakúhv ma’á má pábe pí 
mán maga má kálaá mán na kála sepi káá. Amazonas kí Acre kí 

Tocantins kí Pará kí Roraima kí Amapá kia mán kálaá. Mán ká bó má’aá 
mán mága pa’a ná apapár ta méne mi ki ama pèe mákìe mi ki ki èna teá. 
Kála póhj kála máha. Pazókáde 5,5 milhões na kála póhje sá kíá. Ihv 
mágóló tá kí ìhv tóló tá kíá kála mágaá. Pèe adóhv kí pèe xi’à kíá méne 
mága kála káá. Básó párahr mapíní kála mága gój vé adúrá. Kála pére 
ká kúnújá máhj mága gújá atáá. Gàla sánéh méne ká tetê padereéhj 
mága atá gújáá. Kála mága padá méne tígí kí pavír no kí kúnújá méne 
no pagajá.

Ènatè padereéhj mága gújá óhv kála táá. Kála tírí kí kála akíh kí ixagáv 
ígí kála pí kí ìhv ígí kála pi kíá támága kála sor kaá. Mán ká bó zavidjajéhj 
mága ahgóe sor tá óhv èna vê sanéh méne kajá.
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A FLORESTA AMAZÔNICA
José Palahv Gavião

A floresta amazônica brasileira abrange sete estados da Região 
Norte do Brasil. Os estados são Amazonas, Rondônia, Acre, 
Tocantins, Pará, Roraima e Amapá. Cada estado possui suas 

peculiaridades culturais, sociais e econômicas. A extensão da floresta 
amazônica é de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, cobertos de 
árvores densas e baixas, sendo que o clima da região é quente e úmido.

A floresta amazônica contribui na produção de oxigênio para todo o 
nosso planeta Terra. Porém, a mesma floresta sofre degradações em 
consequência de queimadas, derrubadas, garimpagem e extração ilegal 
de madeiras praticada pela própria sociedade que vive nessa região.

Não houve a preocupação das autoridades de nosso país para 
incentivar a fiscalização, a preservação da floresta e para resolver os 
problemas que ocorrem com a degradação. Isso prejudica o sistema 
alimentar e o habitat dos seres humanos e animais que vivem na região.

A floresta amazônica é fundamental para a sobrevivência de toda 
a humanidade, pois ela alimenta e sustenta a nossa vida com seus 
fenômenos naturais.
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LORDES KÁLA
José Palahv Gavião

T erra Indígena Igarapé Lourdes kála ká pàhdjakúvéhj mága zaréhj 
na atáá. Vitíguréhj ki Ikóléhj kíá máhj mága kála káá. Pazókáde 
kála póhje sá 185.533 póhje ná kíá. Zavidjajéhj má kála káta 1977 

kávo miá. Pa’a sánéh Ji-Paraná ná mán a súgú kála mágaá. Gàla tóló kí 
kála kúv kí pèe adóhv kí pèe xi’à kíá mán vé mága kála káá. Pazókáde 
zoj sá àsáno pírá mán káti mi abá tá kíá. Ènatè pèe kágúv mága àsáno 
óhva mán ká mihá. Gólóá pòpaguéhj mága kála ká atá kála adjajéhj náá. 
Ènatè kála ká tásánéh ata padereéhj ná máhj mága gújá óhv kála táá. 
Kála akíh kí kála tírí kí ìhv ígí kí ixágáv ígí kíá támága kála píá. Ènatè 
djálàhj mága basana mátígi má ve sore mága dori kála káá. Èna tétè ve 
mágaá.
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TERRA INDÍGENA IGARAPÉ LOURDES
José Palahv Gavião

T erra Indígena Igarapé Lourdes é uma terra habitada por dois 
povos indígenas: Arara “Karo” e Gavião “Ikóléhj”. Sua extensão é 
de 185.533 hectares, e foi demarcada e homologada no ano de 

1970. A terra pertence ao município de Ji-Paraná no estado de Rondônia. 
A floresta é densa e baixa e o clima é quente e úmido. Existe a época 
chuvosa durante quatro meses do ano. Também há a época de seca, que 
dura três meses do ano. Nessa terra, existe grande biodiversidade que 
compõem os elementos naturais. A mesma terra sofreu ou ainda sofre 
em algumas situações as degradações por consequência de derrubada 
para formação de pastagem, queimada, extração ilegal de madeiras e 
garimpagem praticada pelos próprios povos existentes nessa terra ou 
por invasores.
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IPÁGÀH VA PAZÁNÉH MÁN KÍ IPÁPÀHA VA ÓHV 
PAZÁNÉH MÁN KÍÁ MÁN

José Palahv Gavião

T Até pamága gàla kó’aá sánéh mán kála ká te kúnúja mán sá pavír 
ná kínáa méne vetáá. Áo pamága pamázágatía gàla kó’aá sáhra. 
Mán ká téhr bó pamága pàdja’i méne kala kaj ba’alaá. Àtígia tè 

mán va padjá pazor kà méne káá. Ève mi Lourdes kála ká kúnújá mán 
mága pavír náá. Pabákov na sakánéh mán kí pavára kía mán mága kála 
káá. Até pavír mága ènatè túrútè pazanéh va mán náá.
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Pàdjajá ta pamága pavír kala pazanéh ìhv kaj kí ipágà kaj kí pavóa kaj 
kíá méne káá. Mèe miá mán sánéh kála ká pavír ná méne káá. Pazor kav 
kí pavír kíá mán mága gàla káá. Árátígí máhj tétè má adja’i kúnújá mán 
djanéh pavír na gàla ká mán kajá. Éve ká támáh gàla ká pavír djánéh 
mán va tétè adja’i adjanéh kaj méne káá. È pí bó támáh djálàhj ákini 
anéh mán pí akobá távír kajá. Má kála abí tavolonéh xitá mán vaé kajá. 
Cebolinha kí cheiro verde kí repolho kí alface kíá mán kaj támáh akobáá.



Teia de conhecimentos interculturais   123

PLANTAS COMESTÍVEIS E NÃO COMESTÍVEIS
José Palahv Gavião

S abemos que quando a floresta está inteira ou completa existe 
tudo o que ela nos oferece, mas temos que ter o conhecimento 
de qual alimento serve para o ser humano. Na Terra Indígena 

Igarapé Lourdes, existem plantas que servem para o fortalecimento do 
corpo, outras para o alimento do dia-a-dia.
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Na floresta, temos que tomar muito cuidado quando adquirimos 
uma planta como alimento, pelo motivo de que muitas não servem de 
alimento, mas sim para outras funções. Antigamente, nos conhecimentos 
tradicionais, existiam muitas plantas que serviam de alimento para o 
povo. Após o contato com o homem branco, o povo Gavião começou a 
utilizar e consumir plantas exóticas e se acostumou ao consumo destas 
plantas como alimento no seu dia-a-dia. As principais plantas exóticas 
consumidas como alimento pelo povo Gavião atualmente são cebolinha, 
cheiro verde, repolho e alface.
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ÌHV NO DÉ KÍ ÌHV NO DÉ ÓHV KÍÁ MÁN
José Palahv Gavião

V e páràhr ná pamága à vê pana adjurá. Kúnújá méné mága 
padere sánéh pèe mága mi méne ká kí apar mapíní kíá sakánéh 
méne káá. Kúnújá méne mága pamága gàla ká ìhv sánéh mán 

mia. Áo árátígí máhj máh aperetá gàla ká mán nóe kaj apar vepi ná 
méne kaj káréa. Até támáh mátígi te ama pó pàga vépi ná noá. Áo túrútè 
kíá. È tígi te bó támáh djálàhj ákini ànéh mán pí djéna bó te pazáh méne 
ákiniá. Apar vépí ná kí apar mapíníe na kíá támága gàla ká mán ma péa. 
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Épí ter támáh gàla ká ìhv vépí pír djánéh mán ma pée xíg ka apar mapíní 
méne náá. Ève máh apíní djálàhj par kaj pànéh pagóbáh méne káá. 
Gólóá ìhv vépí pír máh avé no gàla píá. Ènatè gólóá ìhv vê pír mága 
adjuhr tè káreá. Pakóhv kí kojà ìhv kí zápe kí nekóáhr kí ìhv kòhr kíá mán 
mága gólóá tè káréa.
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PLANTAS COMERCIALIZÁVEIS E NÃO COMERCIALIZÁVEIS
José Palahv Gavião

É  importante destacar que tudo ou quase tudo do que o ser humano 
necessita é retirado da floresta para ser comercializado ou para 
ser construído. Antigamente, o povo indígena não tinha ideia de 

comercializar os produtos da floresta. O que se fazia era a troca de 
alguns objetos de caça preferidos de uma pessoa por objetos de outra 
pessoa. Após a evolução das tecnologias e o contato com civilizações 
não-indígenas, começou-se a comercializar os produtos da floresta. 
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Portanto, atualmente classificamos a floresta em plantas comercializáveis, 
como garapa, cedro, ipê, mogno, freijó, cerejeira, entre outras; e as 
demais madeiras simples classificamos como não-comercializáveis, 
porque não possuem valor comercial para compra e venda.
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HI KÜNIKA
José Roberto Jaboti

Hi kü ni͂ka, djebo häno͂to͂ ni͂ korehe be: bee͂ni͂a, mi͂ e͂ni͂a, hi bätxi ni͂.
Be e͂ni͂a, hi rapa, ni͂hu, ni͂hure, kua͂ka, ni͂pi, hoka, ni͂küte, hakü na 
rü há.

Nabo mi͂ e͂ni͂a: hi hetä, hipa, hi pani͂hure hio, pfotxe na rühä.

Naä ne͂ni͂ hiküni͂ka rüää dje, hi pforiri hi ni͂, hikä na rubi ää hi rahihä.

Ni͂äbzi kuni͂ hi noko é hä, to͂ku djepfo͂ küro e͂ni͂hä hi rubi bää dje.
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O CORPO HUMANO
José Roberto Jaboti

Ocorpo humano está dividido em três partes, que são: membros 
superiores, membros inferiores e tronco. Nos membros superiores 
estão os braços, mãos, dedos das mãos, cabeça, orelhas, olhos, 

nariz e boca.

Nos membros inferiores estão as pernas, os pés, os dedos dos pés e 
os órgãos genitais.

No tronco fica o coração, pulmão, fígado, estômago e os intestinos.

Quando um desses órgãos adoece, nós podemos morrer. Para que 
isso não aconteça, precisamos nos alimentar bem e fazer exames 
periodicamente com os médicos.
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HI TOHO Ä URUKU Ä
José Roberto Jaboti

Uruku ä, hi ni͂hu no͂no͂da ä matemática ni͂hä na da hä.
Escola ä papel kää ho͂ djepfo͂ dahäto͂.
Hi nihu no͂no͂ da no͂txe matemática na wa é hä txa, iäno͂ hino͂txiä 

mi͂ko͂ä no͂txe, hinotxiä, peää, uruku to͂ho͂ ää, uruku e͂ni͂ ää.

Neu to͂kurübiä hibe mi͂ko͂hä na to͂hoä dje, ho͂a͂txitä ru, koretxi kumi͂, 
hatxini͂ kukü bema.

Hatxini͂ kukü bema hino͂txia, bzito͂ o͂ txe, na to͂ho͂ä dje ko hä.



132  Teia de conhecimentos interculturais

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS NA ROÇA
José Roberto Jaboti

Enquanto trabalhamos na roça, estamos desenvolvendo as 
operações matemáticas. Essas operações não são feitas apenas 
na escola e no papel. Por exemplo, durante o trabalho na roça 

usamos matemática nas atividades de plantar, colher, medir o tamanho 
da roça, estimar a distância de casa até o local da derrubada, prever 
quanto vai ser a quantidade do produto anual, quanto vai custar cada 
quilo do produto colhido, cada cacho de banana, e finalmente quanto vai 
se ganhar com a venda do produto.
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BIKU NOIKA HI TOKU Ä
José Roberto Jaboti

Txito͂e͂ ä kuni͂ ne͂ni͂ biku no͂i͂ka hi be txeu äno͂hä na änohä to͂ hi kuru ä.
Hito͂kuä biku no͂i͂ka to͂ a botxe, rü no͂ni͂ natobo to͂ bzita͂ ni͂, ne͂ni͂ 
teürire he͂ñi͂ä to͂ é umá e͂ni͂, to͂ ébzita͂, ne͂ni͂ bore kä, ho͂a͂txitä kä, 

bekdji, bu, biretäoroka, kukakä, ho͂ani͂. Ororo ni͂kä, hipfo dji mi͂no͂ dji, bitä 
dji, na hi biku no͂i͂ka ä.

Äti͂ hidjekükia pi ere be hipirohä na kuno͂ri bikuno͂i͂ka räne͂ äno͂hä, ne͂ni͂ 
teürire heni͂ä be äno͂häto͂, pfohato͂, to͂kurübia bzita to͂ na kia.

Naä hirü ito͂ku e͂ni͂ää, ibiku no͂i͂ka te hito͂ku e͂ni͂ txa: garrafas, pilhas, 
sacos plásticos, latas, ira͂ne͂, ira͂ne͂ na tehä, hikuruä, ibiku no͂i͂ka tekä to͂, 
hatxini͂ mahä hi ni͂pikü djeräne͂hä ere biku no͂i͂ka, bzitato͂, hereto͂, umáto͂, 
to to͂.
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O LIXO NA ALDEIA
José Roberto Jaboti

EAntigamente nós não conhecíamos tanto lixo como agora. O lugar 
onde nós morávamos tinha pouco lixo, e, mesmo assim, orgânico, 
rapidamente os fungos devoravam.

O lixo na maloca era casca de macaxeira, de banana, cana, cará, 
taioba, casca de frutas silvestres, folhas, fibras de tucumã, ossos de 
animais, peixes e aves.

Agora, que já não podemos mais mudar de lugar e com o contato da 
sociedade do homem branco, passamos a conhecer outros lixos que os 
microrganismos não conhecem.

E quando voltamos de nossas viagens à cidade, levamos muitos 
produtos para a aldeia, como: roupas, garrafas, pilhas, sacos plásticos, 
latas e outros. Na aldeia não tem lixões nem aterros sanitários. Então, o 
que fazer com o lixo já é algo preocupante para a saúde da população, 
pois esses lixos levam anos para se decompor.
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GEOMETRIA HI KURUÄ
José Roberto Jaboti

Hirü Djeoromitxi geometria ni͂hä na bähä to͂, koha, dahä no͂ni͂ na a 
tobo ito͂hi͂ nebo, geometria ni͂hä to͂, ko uitxi, uitxi, to͂hi͂ rü.
Djeoromitxi e͂ni͂ geometria ni͂hä na, äno͂hä, éräne͂ni͂, hi djema 

me͂ädje ne͂hä naäni͂: bäru ä, ni͂katxi͂ ä, pekä ä, karokä ä ni͂.

Nabo mo͂pfo͂ hibe hi djeko͂teä ä ne͂hä, naä ni͂ txa: hani͂be ä, toe ä, bärü 
ä, ni͂pe ä, hote ä, kubi ä ni͂.

Geometria ni͂hä na ä hikaküno͂no͂ bzita͂ ne͂hä, nere, djeoromitxi ni͂hua 
no͂no͂.

Äti͂ ere ho͂no͂ri to͂hi͂ bähä, txa tetä ni͂ to͂hi͂be, hirüma kukuda he͂ni͂hä.
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GEOMETRIA 
José Roberto Jaboti

Antigamente, os Djeoromitxi não sabiam o que era geometria, mas 
já a conhecíamos, não com esse nome. Para os Djeoromitxi, a 
geometria era usada para representar formas e cores de animais 

em seu corpo, em suas festas e na guerra.

Usavam a geometria nos artefatos de enfeite, como: colar, brinco, 
pulseira, braçadeira e tipoia. Também usavam geometria nos utensílios, 
como: panela, prato, cofo, pote, bancos, esteiras e flechas.

Com a geometria, faziam de tudo que fosse necessário. Os 
Djeoromitxi dominavam muito a geometria. Hoje, com o estudo do 
branco, descobrimos os nomes das figuras que foram tão desenvolvidas 
por nossos velhos.
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MERERÃ KYTOP
Luiz Carlos Karitiana

Mererã naakat kytop pipa bojopat. Kytopo doo tykiri jõnso naka hit 
taman. Atykiri, ma ta ‘agngit tyym, nakam ‘at jõnso kytop, ambip 
tamemp tykiri, taman pytim’adna  ahypat. Ibyyky padni kytop 

jõnso man pytim’adn tyki’oot. 

Yj kyyn yjiriso terepe men tykiri na hit kytopo ty. Yjiriso ambip yjmen 
tykiri naa’yt kytop yjahitip. Ahorot tyym naka ‘at yjxaty yjiriso ta ambip 
yjmem tykiri. Ga by ‘apa otam tykiri, nakam ‘at jõnso merẽrã kytop pipa 
bojapat. Õwã owoko tyyt ta ‘akatyri tyym na kytobm jõnso.
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A PENEIRA E A CHICHA
Luiz Carlos Karitiana

Apeneira é um instrumento usado para coar a chicha. Depois de 
pronta, as mulheres indígenas dão a chicha para seus esposos. 
Então, até hoje, a chicha é feita pelas mulheres Karitiana, para 

que os homens que trabalham nas roças e chegam com sede possam 
tomar quando eles chegam a suas casas. Durante o trabalho de seus 
esposos, a chicha não falta. A chicha também é oferecida para os 
visitantes. Quando entram nas casas das pessoas, são obrigados a 
tomar. Outras pessoas também fazem a mesma coisa. Quando alguém 
entra na casa delas, o dono da casa é obrigado a oferecer chicha para 
os visitantes. Na época de fazer roçado, muitas mulheres fazem sua 
peneira para coar a chicha. Mulheres Karitiana, com bebezinho no colo, 
também fazem muita chicha. 
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OT ‘EPO BYPANO
Luiz Carlos Karitiana

Poon naakat ot ‘ep taso tim ‘at, ambyyk nakam ‘at bypant tym, ese 
kerep ta ‘ohiti pat. Bypan pip, napopiit kerep tasojoj pyt ‘y pat 
him taso. Iambigng byyk, nakydn kereep him. Ma yj‘agngit, yjxa 

ipi‘yybm oko padni ot ‘epo, bypan, opok bypan pip ytaka pont ma yta 
‘agngit. 

Ma yta ‘agngit, yta napi‘yybm ot ‘epo, bypano, õwã pypydnipat, keerep 
yj kity õwã pypydnipat, opok opyyj yj ‘agngĩ ‘oot yj kity õwã sondypypat. 
Yjsota tyym  nakasadn kerep ‘ot ‘epepip tapono, him ta ãn tipopii tym. 
Kahyt nakam kokot akat hadna yjsota õwã kyyn, õwã kereweki kyyn.
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ARCO E FLECHA
Luiz Carlos Karitiana

Os arcos são feitos de patiúba. Eles são feitos pelos homens. 
Depois são feitas as flechas, para uso na pescaria na época da 
enchente. O arco e a flecha também são usados para caçar e 

buscar o sustento da família no mato. Antigamente, o arco e a flecha 
também eram usados na espera de caça, na tocaia. Mas hoje isso é 
pouco praticado, porque se usa mais a espingarda.

O arco e a flecha, hoje em dia, são usados para a criança aprender 
sobre a flecha, e sobre como eram usados no tempo passado, antes 
do contato com não-índio. Os mais velhos da aldeia contam estórias do 
povo, de quando caçavam e matavam a caça com flechas. Todas essas 
estórias são repassadas para as crianças ou para os jovens. 
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OMBI
Luiz Carlos Karitiana

Ombi nakat jõnso tim ‘at, jekỹ sapa gooto tyyt, mynda naam ‘at. 
Jõnso sota myrỹ ‘in naakat ipypydnant ombi by ‘iip. Atykiri, naam 
pypydn j͂onso o‘it ombi by ‘aty j͂onso sota pypyty tyyt. Ombi naakat 

kinda otigngi͂pat iam ‘at keerep: mi‘ĩ otigngĩ pat, gijo otigngĩ pat, mijo 
otigngĩ pat, boet otigngĩ pat, him jõj ̃otigngĩpat, gok byporoj otigngĩ pat 
tyym. Õwã ejpat ta man pasagngam tykiri, naapi‘yybm ombi, akot impy 
‘y pat. Õwã mana bypiryt tykiri “õwã ti” nam pyt‘yt õwã, iman pasagngãm 
tyyt ta‘et. Akot taki hãrãjyt tykiri, na pyt ‘yt taman tyyt ombi pip ti’y kity 
taman tyyt: ohy ty, goko ty, him ty, gijo byporojo ty, napyt’yt, kinda piogoty 
tymty. Kahyt napi’yybmakat ombi keerep ysota ta ‘iriso tyyt ta‘agngĩ ‘oot.
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CESTOS
Luiz Carlos Karitiana

Ocesto é bem trabalhado pelas mulheres Karitiana. Ele é feito 
de palha de tucumã. É necessária muita paciência ao fazer. Só 
as mulheres mais velhas sabem fazer as tranças de palha nos 

cestos. Então, as meninas são ensinadas a como fazer os cestos com 
as pessoas que sabem fazer as tranças nos cestos.

Os cestos são usados para guardar os alimentos e objetos, tais como: 
amendoim, milho, castanha, colar e dentes de animais. 

O cesto também é usado no casamento tradicional como se fosse um 
“prato de comer”. Quando os jovens estão perto do casamento, a mãe 
da menina manda sua filha comer junto com o rapaz com quem ela vai 
se casar. Depois que a menina se acostuma com a companhia do rapaz, 
ela vai comer junto com seu namorado as comidas do cesto, tais como: 
batata, macaxeira, carne, milho torrado e outras.

Antigamente, os nossos mais velhos da aldeia usavam os cestos para 
o convívio.                    
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GOGÕRONG TY SONDYPYPA
Luiz Carlos Karitiana

Yta, Byyjyty osop ‘aky, nakam ‘at ga gogõrong oot tyki ‘oot, ytaka 
kagagng yta, yta naokoot ‘epo, gopihyka tyki ‘oot. Gopihyka tyki 
‘oot na se‘adn pytim‘adna, ga ‘ep okooto pa, ga dôo byyk tykiri 

na‘akydn epesapa pok, yryng hok tykiri na “ampipop” ga gogõrong seda.

Kahyt napypydn nakat “gogõrong akabit (ity)” pasagngim yjsota, opok 
gogõrong pasagngimpa horot pympyrat. Esse kerep ebagngan tykiri, 
napynsondyp kerõxa orot i ‘ewatip. Etipi pyyk tyki‘oot, napynsondyp ep‘o 
odna. 

Kahyt apynda nasondyp kinda ‘odni paty yjsota ta‘o pipa. Kinda 
‘odni pa aka tyym, nasondyp yjsota: ĩĩj ̃hoko kyyn, gopi kyyn, epe kyyn. 
Kahyt tyym nasondywakat kinda amangipa, by ‘ipa otam ty yjsota: gijo 
amangipaty, kinda mong paty, 
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MARCADORES DE TEMPO KARITIANA
Luiz Carlos Karitiana

Nós, do povo indígena Karitiana, costumarmos fazer as roças, 
brocar e derrubar árvores, quando começa a ventar. A época 
do vento é uma boa época para trabalhar. Após o término da 

derrubada, esperamos as folhas secarem para tocar fogo. Através do 
canto da cigarra, percebemos que é hora de tocar fogo na roça.

Nossos velhos usam essa sabedoria dos marcadores de tempo como 
se fosse um calendário. Quando o rio começa a secar, sabemos que tem 
uma árvore frutífera chamada “oxir” cujas frutas estão caindo embaixo 
do pé da árvore. Ao final do inverno, sabemos que a árvore frutífera 
chamada de “pama” está na época de dar frutas.

Assim, ressaltamos a memória para saber cada época do tempo no 
conhecimento tradicional. De modo geral, nossos mais velhos, através 
dos cantos dos pássaros e do comportamento das árvores da floresta, 
percebem quando é hora de fazer cada tipo de atividade, como: plantio, 
colheita, pescaria, caça, festas e rituais.
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OPOK GOGÕRONG PASANGIPA
Luiz Carlos Karitiana

Ma yta‘agngit, opoko ‘oot pasangngipa andikit, yta napasagng go 
yta, gap ytapytim ‘adni pat: segunda-feira, terça-feira, quarta-
feira, quinta-feira, sexta-feira. Yta pytim ‘adn yta opoko ‘oot 

pasagngipa andikit, napytim ‘adnan yjxa tapytim adn tykiri, ipytim‘adni 
wak naakat ipytim ‘adnan.

Oot apasagnga͂ pyykyp naakat, sábado, domingo, a oot aka naakat 
pytim ‘adna am hanipat, ipytim ‘adni wat naakat ipytim ‘adna ‘a ‘oot 
aka pip. Pyrakadn gokyp pasagngĩ patym, yjpytim ‘adn tyki ‘oot gokyp 
ohỹrytyty sondypypa, atyyt nakakit professor yjxa, tapytim ‘adni pa pip, 
õwã pypydnagngĩ ‘oot.
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MEDIDAS DE TEMPO NÃO INDÍGENA
Luiz Carlos Karitiana

Atualmente, nas comunidades indígenas Karitiana, acompanhamos 
o calendário não indígena para trabalhar nas roças, conforme o 
dia da semana do não índio: segunda-feira, terça-feira, quarta-

feira, quinta-feira e sexta-feira. Durante todas as semanas, trabalhamos 
quando queremos, ninguém é obrigado a trabalhar.

O final de semana, considerado como sábado e domingo, é reservado 
para descansar, não importa o quanto alguém queira trabalhar na sua 
vida própria.

Também usamos relógios de pulso para controlar as horas no trabalho, 
principalmente os professores indígenas quando estão trabalhando nas 
escolas.
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Ü’AKUKA’I’E’NE
Luzia Aikanã

Ãma’eteerüarüpe’i’kaẽ tara’üakuka’i’ene: i’ive, harü, arüme, eroera, 
awa, düte, kiripasa, eroe, humeri, ãdü heẽ. Ükuka’i, ü’apedika’izare 
pu’he’ikeẽ: nhauĩ, ãrioa, kuraru, hibari, maru heẽ. Ü’akuka’i 

ãma’eteriye selvagens apaẽ. Hena ü’akuka’izare pu’he’iye domésticos 
apaẽ.

Erüa’ẽü’akuka’i ãma’eteri mamíferos apa’ikeẽ. Mamíferos 
apaderimamaderizῦ kama’ne tümãpü, erüa’hepü isi’ikana xῦxῦrüwa’iye 
ka’apaẽ: purexu, arüme, maru’apidi, ãrioa, nhauĩ, eroe heẽ.
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OS ANIMAIS
Luzia Aikanã

Na floresta, existem várias espécies de animais: onça, tatu, anta, 
lobo, arara, cutia, jabuti, porcão, capivara, porco espinho e outros. 
E tem os animais que são criados pelo homem, que são: gato, 

cachorro, galinha, pato, cavalo e outros. Os animais que vivem na mata 
são chamados de selvagens e os animais que são criados pelos seres 
humanos são chamados de domésticos.

Existem os animais que são chamados de mamíferos, que são os 
animais que nascem da barriga da mãe e mamam quando pequeno, que 
são: macaco, anta, onça, bezerro, cachorro, gato, porco e outros.
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BATEE Ü’ AKUKA’I’ENE ÃMA’ETERI ERÜARÜPE’HEDUKARI
Luzia Aikanã

U’kuka’i’ene kawã’ẽitürüpe’i’ete erüarüpe hedukariẽ. Kari apaderi 
aquáticoshiku terrestres apaẽ. Ü’kuka’i ãma’eteri aquáticos 
apaderi hanene, mua’neerüamupe’iye ka’apaẽ: ãti, ãruá, 

ãti’manare, waerü, kyatatɨi heẽ. Hena ü’kuka’i’ene terrestre apaderi dü’ne 
ãma’ete erüarüpeẽ, wã’apa’i’ete erüarüpeẽ ka’iyeka’apaẽ: hibari, maru, 
ãrioa, nhauĩ, i’ive, arüme, eroe, uvi, düte, harü, humeri heẽ.

Kawã’ẽ ü’akuka’i tara itü’iye kau’hedukariẽ. Humeri, arüme’i’ene 
wɨidiyi’ye, wae zãpi’ye kau’hedukariẽ. I’ive deri nhe’ye mɨitü kau’izakawaẽ. 
Erüa’ẽü’akuka’i, ü’apedika’i kῦkῦ’iye mɨitü kῦpederi kawaẽ. 



150  Teia de conhecimentos interculturais

ONDE VIVEM OS ANIMAIS
Luzia Aikanã

Os animais vivem em diferentes ambientes. Alguns são chamados 
de animais aquáticos e outros de animais terrestres. Alguns têm 
placas, outros, escamas. Os animais aquáticos são aqueles que 

vivem nos rios e lagos, como peixe, jacaré, arraia, sapo e cobra coral. 
Os animais terrestres são aqueles que vivem na terra, dentro da mata ou 
na aldeia, como: pato, cavalo, cachorro, gato, onça, anta, porcão, paca, 
cutia, tatu, capivara e outros.

Cada animal tem necessidades alimentares específicas. A capivara e 
a anta, por exemplo, são animais que se alimentam de plantas e raízes. 
A onça é um animal que se alimenta de carne. E tem os animais que se 
alimentam de frutas, como por exemplo o macaco, a arara, o papagaio, 
a paca e outros.
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Ü’AKUKA’I KAU’APADERI
Luzia Aikanã

Erüa’ẽ tara’ü’akuka’i, ü’apedika’i kau’apaderi kau’apanaderi kawaẽ. 
Ü’akuka’i ãma’eteri kau’apaderi: uvi, harü, eroe, purexu, awa, 
düdü, düte, kamaxiru, naῦre heẽ. Ü’akuka’i, ü’apedika’i pu’apa’i 

kau’apaderi: hibari, kuraru, maru’apidi, eroe heẽ.

Hena ü’akuka’i kau’apanaderi: daenuma, i’ive bi’bi’akuka’i, 
i’ivehadikuka’i, kyane, urupu, ãvĩ, eroera, ĩpixi, nhauĩ, ãrioa, ararape’i, 
maru heẽ.
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ANIMAIS QUE SERVEM DE ALIMENTAÇÃO
Luzia Aikanã

E xistem animais que são comestíveis e outros que não são 
comestíveis. Os animais da floresta que são comestíveis são: 
paca, tatu, anta, porcão, macaco, arara, papagaio, cutia, jacu, 

arara, papagaio, jacamim e outros. Os animais comestíveis que são 
criados pelos seres humanos são: pato, galinha, cabrito, boi, porco e 
outros.

Os animais que não são comestíveis são: gambá, onça vermelha, 
onça pintada, cobra, urubu, anu, lobo, ariranha, gato, cachorro, garça, 
cavalo e outros.
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TARA’Ü’AKUKA’I TAWÃKUKII
Luzia Aikanã

E rüa’ẽ ü’akuka’i teabɨi, isi’he’i, hideduwadika’i, ü’apedika’hepükanawã  
sukinawã heẽ, yi tukuka heẽ kawaẽ. Ü’apedika’i muĩhinapaẽ.
Ü’akuka’i teabɨi’hederi: arüme, i’ive, maru’kürümɨi, eroe, eroe’xiri, 

eroe’pu’apa’i, maru, maru’apidi heẽ. Karesapaatuka’atuka’resapa’eyeẽ.

Ü’akuka’i, ü’apedika’i isikukaderi: uvi, düte, düdü, himenu, purexu, ãti, 
awa, harü heẽ. Hena ü’akuka’i hideduwadikaderi kawaẽ: kiripasa, aruá, 
harü heẽ. Ãti deri hideduwa’hepü püpedikapa’ikawaẽ.
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CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS
Luzia Aikanã

E xistem os animais que são grandes e outros que são pequenos, 
os que têm placas ou escamas, os que têm penas ou pelos, os 
que têm bico. Não existe nenhum animal no grupo das aves que 

tem dentes. Os animais grandes são: anta, onça, veado, porcão, cateto, 
porco, cavalo, boi, vaca e burro. Esses animais possuem quatro patas. 
Os animais pequenos são: paca, cutia, papagaio, beija-flor, macaco, 
peixe, arara, tatu, rato, coelho e quati. Os animais que tem placa são: 
jabuti, jacaré e tatu. Os peixes são cobertos de escama.
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KA’ ARA’ AK NE’ KA’ TOMI AK KARAIN KA’ MA KA’ NA’ TA’ 
KARAIN ORO KARAWA ORO NAO’ PAIN IRI’ KAPIYA KOKON

Maurício Oro Nao’

E Oro Nao’ nein Rio Negro Ocaia iri na ne’ mam ka’ na’ e’ nana pain 
ka’ kapiyawa pain ka’ ma’ ka’ na xine karawa, wari ye oro xiyein 
karawa kem. 

Ye oro ika’ wixinain ka’ tomi’ ak kaka oro nao’, pain ka’ ma’ ka’ na’ ta’ 
xine. Mona: xikape’, tuku karakan, parik, tamanana, moin ye’ oro ika.

Oro wixinain ka’ tomi’ ak xine ka’ ma’ ka’ na’ ta’ xine oro karawa, ma’ 
ma’ xam na ka’ tomi’ ak ne’ ta. Wari’ nein Rio Negro Ocaia ma’ na wixinain 
ka’ o’ma’ ak’ kakain korein oro karawa pain kapiya’ kokon. Noro yein 
erep, mono’ o’, tampan ye’ i’ka oro wixinain, ka’ tomi’ ak xine’ ka’ kana ka’ 
kerek ne’ korein ta’ xine oro karawa ka’ kep kaka kem.
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Pain oro xek’ ka’ hwiyima, ko’ xohoron nana, ko’ om honana’ mip kerek 
mana’.

Om ka’ tomi ma’ mip ma’ kakain iri kapiya kokon pain ka’ ma’ ka’ na’ 
ta’ kakain oro karawa. Om ka’ kerek pin kakain wixinain ka’ ka’ na’ xi ne 
oro korein oro karawa pain iri’ ka’ e’ to’ kaka’, tomi’ e’ nana pain kapiya 
kon wiyam pain ka’ ma’ ka’ na’ ta’ xine’ oro karawa ye pain ka’ ka’ na’ ka’ 
kerek ne’ korein ta’ xine karawa kem.

Ye para’awi ne pain ka’ xirao kakain iri’ kapiya kokon hwiyima’ma’ tra’ 
tomi’ tikin kakain ka’ ma’ ka’ na’ ta’ xine karawa ye’ ka’ ka’ na’ ka’ kerek 
ne’ ta’ xine oro korein karawa ni’ mao’ pain iri kapiya kokon ta’ ye’ ma’.
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FORMA TRADICIONAL DE CONTAGEM DO POVO ORO NAO’
Maurício Oro Nao’

N a comunidade da aldeia Rio Negro-Ocaia, o povo Oro Nao’ 
utiliza termos numéricos na língua para contar objetos, animais, 
pessoas e outras coisas.

As palavras que o povo Oro Nao’ utiliza para contar são estas: xikape, 
tukukarakan, parik, tamana, moin. Cada uma das palavras tem o seu 
significado.

Também tem a maneira de medir, de estimar distância, de se orientar 
no espaço e no tempo. Na comunidade Rio Negro-Ocaia, também 
existem os nomes de cada forma geométrica dos objetos na língua 
materna, tais como: plano, esfera, reta e cone. Também tem as formas 
geométricas da pintura corporal, do artesanato e de outros objetos.
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Hoje em dia, os jovens, as crianças e os adolescentes quase não 
falam mais a forma tradicional de contagem, e quase não conhecem 
mais as palavras que expressam os nomes das formas geométricas 
presentes na cultura Oro Nao’. Eles falam mais a Língua Portuguesa. 
É por isso que é importante as crianças estudarem sua própria língua 
materna, para continuarem a falar as formas dos objetos e a realizar 
contagens na forma tradicional também.  
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GA MÃ GA WE KARBA E ETE GOY PAOR E IH
Mopidaor Suruí

Ã na Paiter de g̃a mã ga we a ma ka tar e. Gã alar e karba a ga pih 
ter. E ewe ne koy, gã alar e a ma ka ta je nã, a te g̃oy sa paor, ximã 
g̃uy sogay ka bi ih e na e, ñah ne kah, e e na g̃oy o mã sodoy sa 

apĩh ne a mĩ õmi ma tĩh ga ani ih. E ete g̃a mã ga we dẽ na nabekod, 
nabeah e mĩ e na e. E ete ã kar ba mĩ, Paiter sadena yara ma soe name  
ap te ne soe nã ni e, g̃a alar asayap abariap e mi, ip katawa mi. E ete mã 
guer ter iwe pere dẽ na a te g̃oy sa yop ih e, ã mã nã sakarapeh ih e. E 
ete g̃oy je yop de eka ta je e boh g̃a mã ga e ewe ĩh e. E eboh poloh dena 
soe name xagũy ewe mã ãh ena e. E ete bagah aje g̃a alar e ka ip katah 
e, yara ma ip katawa mĩ e na e.
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ÉPOCA DE DERRUBADA E TIPOS DE TERRA FÉRTIL
Mopidaor Suruí

G eralmente o povo Paiter, antes de fazer derrubadas, sempre 
esperava o momento e o tempo certo da roçada. No entanto, antes 
da chegada da época, eles sempre, como de costume, analisavam 

se a terra era bem fértil para suas plantações, para que futuramente 
não houvesse prejuízo ou dificuldade na germinação dos seus produtos 
plantados na roça. A atividade da roçada era feita com facão ou com 
machado. Hoje o povo Paiter usa a técnica não indígena, fazendo a 
roçada com foice e a derrubada com motosserra. Primeiramente, eles 
analisam se a cor da terra é vermelha ou marrom. Se a terra for de cor 
vermelha, então aquele local já é escolhido para ser roçado. Assim, em 
seguida começa a atividade com foice. Ao término da roçada, faz-se a 
derrubada com motosserra.
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GA A LAR E KARBA E ETE SOGAY NI NAH
Mopidaor Suruí

E eteh a nã g̃a alar e karba e pereh dẽ na ã  nẽh e. Paiter pereh dẽ 
nã, ye palah g̃a alar mũy ye mĩ yã awe kay e. Paba aye e ena te 
mũy ye mĩ g̃a siboka ied le na e. Ã karba ka, a anã ye le mĩ Paiter 

sa de g̃a a lar ani e. One iwe sade, mater iwe pere dẽ na a palah g̃a 
m̃aga pali ãh awekay txar e. Ewe ne koy Paiter sade ã ka lah mĩ, a  lah 
g̃a mãga ma ih ani e. E ena te a la ip kata maih, a la siboka ma ih e na 
ni e. 

E ena iwe saba mã pere dẽ na oy nãh, e ena teh waled nãh sogay e 
ma ki gũya so nã e, waba aye mãguer ter loi kar ni gah, sogay aye le na 
e. E ete Paiter a sodoy je nã: soah, makap, watĩgah, gãtarah, mokob ah, 
mõy, meeg, moriliah eyap mi gop wah. E ete a karba mĩ Paiter sade yara 
malod g̃ay ani e, payay ekap, yara peeg, kapeh, mokob ah, mõy.
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G̃a mapah de pi mãguer ter loi kar ni gah, Paiter pere dẽ na, ye palah 
sogay ãh awe kay e. E ete mawe pere de g̃at nã asaranẽ, ã sogaie siã 
ewe kala na e. G͂at ti kat epũg eiap mi g̃at kat ekãĩ. E ete ã karba mĩ 
Paiter sade yara g̃at ti nĩ ei kĩni g̃a mag̃a, ip katah, siboka, sogaiare, 
sogay parka e na a ni e. E enap itxer na g̃ao ari ga a ni e. E ete oy txe ne 
sade sogay ã ni e, one weled alaparĩ ener a ni e.
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TEMPO DA ROÇADA E PRODUTOS PARA PLANTAÇÃO
Mopidaor Suruí

A ssim que chegava a época da roçada, os Paiter comunicavam 
todas as pessoas para que pudessem começar a roçar ao 
mesmo tempo, para que na hora da queimada todas as pessoas 

queimassem os espaços das roças ao mesmo tempo. 

Atualmente, cada indivíduo tem sua escolha da época de roçada, 
porque não tem aquela comunicação que visava informar uns ao outros 
antes de começar os seus trabalhos. Portanto, hoje cada pessoa decide 
seu próprio momento de iniciar a roçada, a derrubada e a queimada.

Durante esse processo, tanto o homem quanto a mulher preparam os 
produtos que serão plantados na primeira chuva após as queimadas. Os 
produtos típicos dos Paiter são: cará, amendoim, batata doce, inhame, 
banana, mandioca, milho, ingá e plantio de algodão. Atualmente, o povo 
Paiter tem plantações de produtos não indígenas, como: arroz, feijão, 
milho, café, banana e mandioca.



164  Teia de conhecimentos interculturais

Após as queimadas, caía a primeira chuva e assim o tempo avisava 
que era época de plantio. Então o povo Paiter comunicava toda a 
comunidade para plantar seus produtos na roça. Outros marcadores de 
tempo que os Paiter seguiam eram relacionados à mudança dos astros, 
tais como: lua nova, lua cheia. 

Atualmente, o povo Paiter segue o calendário não indígena. Através 
dos meses e dos anos, sabemos a época certa da roçada, da derrubada, 
da queimada, do plantio e do armazenamento. Hoje, só os homens podem 
preparar os produtos que serão plantados. Não há mais a participação 
das mulheres.
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SOH IG GA REH YED LE KALAH
Mopidaor Suruí

E ete matig ga ter soe pere de na g̃ao pabid, e mĩ, ieh palah soh iga 
re aweika e, ã sodoy iah apĩ inhã me na e. E ete a na bo so iah 
awekai mũy poy ied leh mĩ, sodoy pere de na apĩh mũy ie mĩ te 

e. E boh Paiter pere de na arixã sogay pamep e mi e, soah, moy, meeg, 
watĩgah e mi iatĩr mag̃a e. E ete ã karba mĩ Paiter sade ã la soh iga ma ih 
ani e. A͂ la paiaih kap, fejão, meeg, mokob ah, mõy iga ma ih e na a ni e.
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ÉPOCA DA COLHEITA
Mopidaor Suruí

A o passar do tempo, durante quatro meses, todos os produtos 
que foram plantados tinham o bom momento da sua colheita 
ao mesmo tempo, pois os produtos foram plantados ao mesmo 

tempo. Portanto, os Paiter faziam a festa da bebida da chicha de cará, 
mandioca, milho, batata doce durante a primeira colheita dos produtos 
da roça. Com o passar do tempo, foram mudando a maneira de colher os 
produtos, sendo que hoje cada produto tem sua época certa de colheita, 
como o arroz, o feijão, o milho, a banana e a mandioca.
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MÃGAY PARKA IE LED KAD LAH
Mopidaor Suruí

S oh ig ga reh aje pi, Paiterey pere dẽ na soh gai e tãg mã ga sodoy 
pi e, wa ba ma kao ka ã kai are ied le na e. E ete Paiter pere de 
na sogay emãgũi e te ne mã ã e.

E ete sogay pere de na mawe tere nã ter awe parka awepi e. E ewe 
ne koy Paiter pere de na lap g̃up itxa aka koy e na e, waba ã ka opa g̃ay 
parka ied le na e. E ete lap g̃up kor pi koy Paiter pere de mixã mãh e, 
waba ã tar õ ma sodoy patoh m̃aga ih le na e. E ete iwe pere de soah, 
watĩg̃a, g̃atara, iopenah eko dah m̃a ga mixã tar e, e ebo e na aje pi 
pasawah exĩ ekoda mãga itxar e.

E ete makap pere de adoh pamep eka awepar ka e. E ete waled pere 
de na ewe kabi ter g̃uia ter adoh m̃aga ewe kabi ter e na e. 

E ete meeg e pere de makap parka ewe pere mĩ ñar ne e, ka led te ne 
pere me ña mawe tered ña, g̃arah ma kaboap ka alade awe parka e ka 
te ne xipere de na mawe tered na e. Ewe ne koy one itxe gah pere de na 
aĩ e ner ikai e na e.

E eboh, one mõy ekay par ka we pere de na e, ña ne kah, g̃a kãy pi 
teh Paiter pere de ka, mõy kay e mã ãh e, e ebo g̃a pamep eka ikai e, 
ewe mĩ te iwe pere de mokob ah ka e, ĩ ni na mã ã aka g̃a kãy pi e  ebo 
akah g̃a pamep eka ikay e na e. 
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E ena te gohp ekap eparkap we pere de meeg gap eparka we pere mĩ 
te e, kaboap eka te e na e, akaye agapy ter e na e.

E eboh e ena aje pi ter iwe pere de na mawe xag̃ud e mã ã ter soh gay 
e na e. E eboh e ena ter Paiter ewe itxa ye le pere de g̃arba arig ga awe 
pixã ka ye le sa ga e na e. E ete ã karba mĩ Paiter sa de na yara karba tĩg 
e ikinĩ awe itxa e na a ni e. Sogay eykĩny ã la par ka ma ih e na ãh ni e. 
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ÉPOCA DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS NA ALDEIA
Mopidaor Suruí

A o final da colheita, os Paiter começavam a classificar as sementes 
dos seus produtos que seriam armazenadas para plantios dos 
próximos anos. Para o armazenamento, o povo Paiter selecionava 

só os produtos de primeira qualidade.

Cada produto tinha sua maneira diferente de armazenamento. Para 
isso, cada pessoa tinha uma maloca próxima de sua roça para armazenar 
seus produtos.  Dentro da maloca, os Paiter faziam uma mesa bem 
grande para colocar os seus produtos, como: cará, batata doce, inhame. 
Esses produtos eram armazenados encima daquela mesa feita dentro 
da maloca, e assim cobriam com folha de babaçu.

Por sua vez, o amendoim era armazenado em balaio novo. Esse 
balaio deveria ser bem feito e firme, só para armazenar aquele produto.

O armazenamento do milho era semelhante ao armazenamento do 
amendoim, a única diferença é que o milho era colocado dentro de uma 
cuia tradicional, assim as pragas não tinham como penetrar dentro do 
produto.

No caso da mandioca, não havia um armazenamento, porque para dar 
continuidade à sua produção, os ramos da roça antiga eram cortados e 
plantados na roça nova. Assim também faziam com banana. Os brotos 
dos pés do bananal eram arrancados e plantados na roça nova.

O armazenamento das sementes de algodão era feito do mesmo modo 
que o armazenamento do milho, isto é, colocavam as sementes em uma 
cuia, e assim ficavam guardadas à espera do momento do plantio.
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Portanto, a partir daquele momento, começava todo o planejamento 
de outro plantio da roça. Assim se passava a maneira de sobrevivência 
dos Paiter, através da sua sustentabilidade. Hoje em dia, seguimos a 
orientação do calendário não indígena, determinando os meses para 
armazenamento das sementes, em tempos diferentes para cada tipo de 
produto.
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PAITER ALOD ITER
Renato Labiway Suruí

  

E te toy yamah esed sade lapetanha wa ani é, g͂arah na xete 
xetembro wá, e etiga te paiterey sadena atete ena amalod iter 
itxa iwa ani e. Tohy yahba iwa ani é. Ete ena te ikahy e na ani é. 

G͂á maña ajeka ani e. Meeg g͂ay, soah, mõy, watxihg͂a, makab maey kay 
sodoy nhã ani e. Ehbo soah, mõy, watxihña, meeg emi te tasadena ih 
wekar ena ani é. Ete maxite iyatir wekar ani e. Ehbo iyatir ekar alaba g͂a 
mahg͂are ayami ihwá ena ani e. Ete maxite arixã alaba iyatir ewa ani e. 
Ayab emi te mu͂y sadena aka itxa waba apin oxigaeyd alod itxa ani e. 
Ete Adana toy alod iter ana e. Ete toy xadena maxite sobag ewa ani e. 
Arime ewa, mebêh ewa, mebêkod, waloy, maey ewa sobagey nhã. Toy 
Paiter esade one mah wa ener sobag na ani e. Pekoa ewa om, lõr ewa 
om mixakor, kasar, wao, ewa om, maey ewa om. Ete mamugey sadena 
one ãey ewate sobagey nhã ani e. Arelud, masaykor, wasa, itxiahb ewa 
om, yakadena ani e. Maey ewa om, kalena makanhãme sota yakadena 
ani e. Ikãrub tiga ena ani e. 
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Ete sobosanab ekane xiter toy xade ani e, nem dana. To͂y yalod na e. 
Abiowa, wayãh, abixakor, wakohya, tamoab, tamari maey txe sobagey 
nhã. Ete maxite te ih wa bagater toy sade ewa ani e. Ete bagater morib 
dena toy alod ena ani e. Anam yehyã, nabeah, moribkabe ixáh, korele, 
oroub, morib ikabmid maey txe moribey nhã. Ete toyen Paiter sade one 
anam ewate morib ani e. Toy xiõh toy xaba ani e. Korele oroub, ewa 
om, kalena awexiar palo sadena iweka ani e. Ehbo mamug de aikina 
pah etiga palo de iwa maxite xaka ewe sadena mamug eso na ih ani e. 
Ewenekoy toyen Paiter sadena one ãwalih te ani é, iwesore ih yab ewa 
ener ewa ani e. Toy xiõh toy xaba ani e. Ete toy sadena ãwa bo toy xapo 
yab esed itxa toykoe na ani e. Meeg, mebêh, arime, esed itxa ani e. Ih 
wa esed itxa mebetiah, orixiah, abiah ey itxa toy sadena ani e. Ete meeg 
emi toy xadena mame mag͂a ani e. Ete meeg g͂ay ipey maxite imi eyab 
ewa sobag  ka, morib g͂a itxir imi maxite ani é.
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ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL PAITER
Renato Labiway Suruí

  

N a Aldeia Lapetanha, da Terra Indígena Sete de Setembro, a 
comunidade Paiter tem como alimentação tradicional para seu 
consumo os seguintes produtos: milho, cará, mandioca, batata 

doce, amendoim e outros. Com o milho, nós fazemos beiju (mamem). 
Também torramos o milho para comer junto com carne, peixe e chicha. 
Com cará, mandioca, batata doce e milho são feitas a chicha doce e a 
chicha azeda. A chicha azeda é feita para se tomar quando se faz a roça 
e também durante as festas. Cada família tem sua roça para sustentar 
sua família.

A alimentação tradicional Paiter também inclui o consumo dos seguintes 
animais: macaco, porco do mato, cateto, tatu de quinze quilos e outros.  
Nós, Paiter, não comemos os seguintes animais: arara, guariba, porco de 
espinho, tamanduá bandeira e outros. As crianças não podem comer os 
seguintes animais: tatu galinha, macaco barrigudo, anta, veado e outros, 
porque vai atrapalhar o crescimento delas e fazê-las emagrecer.
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As aves mais preferidas na alimentação Paiter são: nambu galinha, 
macuco, jacutinga, mutum, jacu, jacamim e outros. Também comemos 
várias frutas.

Vários peixes fazem parte da alimentação tradicional Paiter, tais como: 
piranha, tucunaré, pacu, piau, pintado, peixe bicudo, peixe cachorro 
e outros. Mas nós Paiter não podemos comer pintado e peixe bicudo 
quando estamos de dieta, porque pode dar dor de barriga e também a 
criança recém-nascida pode morrer. Por isso nós Paiter não comemos o 
que não se pode comer quando estamos de dieta.

Cada alimento tradicional tem um nome na língua Paiter. O milho é 
chamado de meeg na língua materna. O porco do mato é mebêh. O 
macaco é arime. A fruta de pariri é mebetiah. O caju é orixiah. A fruta 
pama chama-se na língua materna abiah.
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PAITER ESIÕME
Renato Labiway Suruí

E te Paiter sade apug de aiki napah etiga one xixób xiti sade sowa 
ener ani e. One yakadena ãiyab ewa ener amalod na ani e. Ete 
yakadena ewe nekoy one soah, mõy, watxihg͂a, mokowa, iboga 

ewa ener mag̃eter ena ani e. Xakalar itxer (koatro) mei ena ani e. Apug 
de mag̃eter ama g͂arba kabi apin eka ani e. Ete yakadena ewetota one 
sobag ewa ener ena ani e. Mebêh wa om, arime wa om, ena ani e. Ete 
maxite te one itxer takaimab ewa ani e. Ehbo asob de xaka eka mamug 
e sadena ama name emaña ewekay ena ani e. Eyab emite xixod xiti 
sadena ani e. Ete ãkarbaka palo sadena asiõh ena apura xiter ena ani e. 
Xakalar itxer (Koatro) mei ena ani e.

Palo peredena atora xiter asiõh ma e.
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DIETA PAITER
Renato Labiway Suruí

Q uando os Paiter têm filho recém-nascido, o pai e a mãe não podem 
comer certos tipos de alimento. Nesse caso, não se pode comer 
cará, mandioca, batata doce, banana e mamão do primeiro ao 

quarto mês de vida da criança. Nesse período também é proibido comer 
porco do mato e macaco. Também é proibido tomar água gelada. Aquele 
que não respeitar essa dieta, vai dar problema de saúde para a criança 
e também para o pai e para a mãe.

Hoje em dia, essa dieta dura no máximo quatro meses, mas 
antigamente durava mais tempo.
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PALO MALOD ITER YARA MALOD
Renato Labiway Suruí

E te to͂y yama͂h ihte toiyalod esade xiwarõm ena ani e, ãwarom bola 
sowa anipo yelemi ani e.ahnam tepo morib akiãh ewarõm sadena 
ena, mebêh kãy peremi, arime kãy peremi, watxihg͂a akãy, soah 

kãy, mame, solikor eka toy sadena axoka maña õm ena ani e. Ete xidade 
malod esade xiwamid ena ani e. Xao itxa, ih eã sona itxa, ani e. Ebo yara 
sadena ena malod ewa ani e. Payakab ewa, moxekab ewa, sobag ewa, 
arayã ewa, mebêkonin ewa, mosin laya ewa, enate masade lobekirab  
ka  ewa ani e.
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ALIMENTAÇÃO TRADICIONAL PAITER E ALIMENTAÇÃO 
NÃO-INDÍGENA

Renato Labiway Suruí

N a aldeia, temos alimentos naturais e tradicionais Paiter. Por 
exemplo, temos peixe sem sal moqueado, porco moqueado, 
macaco moqueado, batata doce assada, cará assado, beiju de 

milho, sucos naturais nos quais não podemos colocar açúcar.

Na cidade, temos alimentos temperados com sal, cebola e alho. Os 
não-indígenas  comem comida temperada, tais como arroz, feijão, carne 
bovina, carne de galinha, carne suína, repolho, alface, e outros alimentos 
enlatados.
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KA TASI’ NYKYN ORO WIN
Salomão Oro Win

P e nan papiriki São Luiz, Laranjeiras pan namakan ka na’ ka wajam 
Uru-eu-Wau Wau pan Guajará-Mirim/RO. Oro ke’ ekyn na’ e’nan 
kapijasi ka mam fri’yryt ifam, yme ka mam on wa mapak pan ti’tot, 

om ka na yryt pan kapijakom wajam, na’ mi yryt pokon tbym (menino) 
je’ pakam se’et (menina). Pan kamarok ne si’, na’ e’ yryt pan kapijasi ka 
mam tramaja yryt pan namakan ka fym yryt pan makarasi, om ka kirik 
pin yryt ka pe’ pe’ ne kyn wajam. Pan kapijasi, na’ yryt: kawajan (1), 
jiksan (2), kawasan tom man na (3), kawasan tom man e’ pina (4), ykren 
mram pina (5), iri’ toki nan (6), ykren toki nan (7), mija’ na (8,9,10,...). Kep 
akapri na wajam, na aryt pan na’ kapijakom pan kapijasi. Pan kapijasi, je’ 
pan kapijakom wajam.

Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ kawasan onan ara’woriko!
Pan sokori’ (hoje):
- Eu flechei um piau!

Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ jiksam, onan Kato’ ona!

Pan sokori’ (hoje):
- Eu flechei dois mandis!
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Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ kawasan tom man e’ pina, onan 

panaji trawan!
Pan sokori’ (hoje):

-Eu flechei quarto surubins!

Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ ykren mram pina, onan wanwan!
Pan sokori’ (hoje):
- Eu flechei cinco jacus!

Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ kawasan tom man na, onan 
mawajop!
Pan sokori’ (hoje):
- Eu flechei três pacus!
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Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Mo on ykren tokinan, tan kasam 

na pan to’ta’!
- Pan sokori’ (hoje):

- Eu vou plantar sete covas de 
batata doce na minha roça!

Ka na’ ka oro ke’ ekyn:
- Fri’ iri’ tokinan pina, onan iri’ ije’!
Pan sokori’ (hoje):
- Eu flechei seis queixadas!
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Ka Oro win ne si’ ten tasi’ na kitrama’, jamrima’. Ma’ na pryt ka na’ 
ka wajam, matemática, ka pe’ nan kapijasi, an aryt wijaman ikit, sat 
je’kawajikam wijak  aryt na, ten aryt na okoko’ (paneiro), itopi (cesto), 
ka mam fowa (vassoura) pan asirisi  je’ ka mam vender yryt pan cidade. 
Pan okoko’ ma na’: piro’ nowin na (quadrado), tan pan na (losango), kem 
toko’ monokon (retângulo), sra’ mom nowin na (triângulo), wijaman toko 
monokon (círculo), tipak na (trapézio), piro’ nowin na (paralelogramo). 
Pe’ nan atrim ka na’ ka wajam “geometria”.
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SABERES MATEMÁTICOS DO POVO ORO WIN
Salomão Oro Win

O povo Oro Win vive nas aldeias São Luiz e Laranjeiras, que estão 
localizadas no Rio Pacaás Novos, na Terra Indígena Uru-eu-
Wau-Wau, no município de Guajará Mirim-RO. Antigamente, os 

mais velhos da comunidade usavam termos numéricos tradicionais para 
expressar quantidades nos contextos da pescaria, da caçada, do plantio 
e outros. Esse conhecimento era repassado de família para família. 
Então, há muitos anos atrás, em sua convivência na sua terra tradicional, 
o povo não tinha mudanças/trocas de palavras nos seus trabalhos 
cotidianos, o povo usava e falava seus próprios termos numéricos, que 
são: 1-kawasan, 2-jiksam, 3-kawasan tom man na, 4-kawasan tom man 
e’ pina, 5-ykren mram pina´, 6-iri’ tokinan pina, 7-ykren tokinan. De oito 
em diante se conta mija’ na. Então, o povo não conhecia o sistema de 
contagem ocidental, nem os algarismos ocidentais por escrito.

Depois que o povo passou a ter contato com o não indígena, surgiram 
as mudanças e trocas.

Hoje, quando uma pessoa Oro Win flecha 1 peixe na pescaria, ela fala:
- Eu flechei um piau!
Antes, os mais velhos diriam:
- Fri’ kawasan, onan ara woriko!
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Hoje, quando uma pessoa Oro Win 
flecha 3 peixes na pescaria, ela fala:

- Flechei três pacus!
Antes, os mais velhos diriam:

- Fri’ kawasan tom man na, onan 
mawajop!

Hoje, quando uma pessoa Oro Win 
flecha 2 peixes na pescaria, ela fala:
-Flechei dois mandis!
Antes, os mais velhos diriam:
- Fri’ jiksam, onan kato’ ona!

Hoje, quando uma pessoa Oro Win 
flecha 4 peixes na pescaria, ela fala:
- Flechei quatro surubins!
Antes, os mais velhos diriam:
- Fri’ kawasan tom man e’ pina, onan 
panaji trawan!
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Hoje, quando uma pessoa Oro Win 
mata 6 queixadas, ela fala:
- Eu matei seis queixadas!

Antes, os mais velhos diriam:
- Fri’ ykren mram pina, onan wanwan!

Hoje, quando uma pessoa Oro Win 
mata 5 bichos na caçada, ela fala:
- Matei cinco jacus!
Antes, os mais velhos diriam:
- Fri iri’ tokinan pina, onan iri’ ije’!

Hoje, quando uma pessoa Oro 
Win vai expressar a quantidade 7, 
ela diz:
- Eu vou plantar sete covas de 
batata doce na minha roça!
Antes, os mais velhos diriam:
- Mo om ykren tokinan, tan kasam 
na pan to’ ta’.
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Antes os mais velhos não usavam os algarismos hindu-arábicos, 
apenas falavam os termos numéricos, mas não sabiam o que era 
algarismo hindu-arábico. Hoje as crianças e os jovens falam e escrevem 
o que antes não se falava.

O povo Oro Win usa seus saberes matemáticos tradicionais na 
confecção de artesanatos pelas mulheres, homens e jovens, usam 
pedaços de pano e faca para rachar e raspar a fibra de cipó titica 
(kawajikam) para tecer cesto (itopi), vassoura (ka man fo’ wa), paneiro 
(okoko’) e outros. Os artesanatos são feitos para o uso e para venda, 
durante o ano inteiro. No artesanato aparecem as figuras geométricas, 
como: quadrado (piro’ nowin na), losango (tan pan na), retângulo 
(kem toko’ monokon), triângulo (sra’ mom nowin na), círculo (wijaman 
toko’ monokon), trapézio (tipak na) e paralelogramo (piro’ nowin na). 
Na construção de casas do povo Oro Win, também surgem figuras 
geométricas.
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PANGYJEJ PANÉ
Samuel Júnior da Silva Zoró

Z oró ej na pangyjej na tunga Noroeste de Mato Grosso kuj tuta. 
Tuwanem tigi jalaj tuma mil na kareá. Tupi-Mondé ej kue mi tunga 
tuku palatá Ikulem, ki Cinta Larga ej kĩ Aruá ej kĩ Salamã ej kĩ 

Suruí ej Kĩa mãj kue mi tunga tuku palatá. Ena te Zoró ej anga gala ka 
pusande manwa awit na.

Pupagej kĩ buliwej kĩ maduj kĩ pawua kĩa maná. Enate tunga mamgap 
nu kĩ mangap wip xi kĩa nu tumabasep ma, ã. Ena mene ka Zoró ejta 
mene para tangá.

Aratigi ajande ata menemi te tanga ajyra. Apygej sande apini mãj 
makubá tanga wema, ũ ajapia meneká. Pandérej angena werewa peta 
aratigi mene ná. Ana tepaja etigi panda pambare makiri kina menemi te 
tanga ajyrá, enamene ka Zoró ej ta mene anga weparat na.

Awit wa kĩ ama iwa kĩa Pangỹjej anga ata mene ná. Jalaj bingap pi 
tama mawe ma, ã pená. Ibale ambaka Pangyjej anga awesũwa kĩ gujan 
maki kĩa tanga, ebu tanga berea kĩ ibala kĩa ena mantigiá. Manduj kit mi 
tanga enate ibale makia, ata menena te tanga awasut makia. Ama papa 
ej pi kĩ amabujaj pi kĩa bywej anga akuba pemaki kajá.
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O POVO ZORÓ
Samuel Júnior da Silva Zoró

O povo Zoró fica localizado no Noroeste de Mato Grosso. Sua 
população na época do contato era de aproximadamente mil 
pessoas. O povo Zoró pertence ao tronco Tupi, da família Mondé, 

à qual pertencem outras etnias, como Gavião, Cinta Larga, Aruá, Salomã, 
Arara do Rio Branco e Suruí.

O povo vive de recursos naturais, vivendo do que a natureza 
oferece, por exemplo:

A cultura do povo Zoró é muito rica. Até hoje os conhecimentos do 
povo Zoró são seguidos na tradição, passados de geração a geração. Os 
velhos sábios é que são responsáveis pela preservação da cultura. Os 
ensinamentos são passados em contos, estórias, costumes tradicionais, 
que envolvem as crenças, religião e mitos.Dentro da cultura, encontram-
se os costumes tradicionais do povo Zoró, envolvendo as comidas e 
bebidas tradicionais. 

• Vivendo de caças;
• Vivendo de pesca;
• Vivendo da roça e do plantio;
• Vivendo da coleta de frutas 

silvestres;
• Extraindo a castanha, a 

seringa, a copaíba para 
consumo próprio ou venda;

• Valorizando a cultura Zoró.
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Após o contato, ocorreram algumas mudanças nos costumes, nas 
comidas e nas bebidas do povo Zoró.

As danças, músicas de canto e uso de instrumentos musicais, junto 
com as pinturas corporais, fazem parte da preparação das festas da 
aldeia. Esta preparação envolve as estações do plantio da roça.

A arte e o artesanato são produzidos na vida cotidiana do povo Zoró. 
São passados através dos pais e dos avós para as gerações mais novas.
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PANGYJEJ WIT KI TAMA I KIA MAN PANÉ
Samuel Júnior da Silva Zoró

Z oró ej tamene anga enate werewa tamakube na tata menena 
enateá. Tawit kaj kĩ tama i mange kaj kĩa mana enateá. 

Pandérej anga aratigi manduj jande apini mene pana. Meng kĩ 
xibuja kĩ mujã kĩ wetinga kĩa pine pana tanga entea.

Bala alia ma meng ma, ã gujanej pia. Ebu gujan ma bajbirit ũp ikini 
ama meng pia, temej basana gujan ma awane alej kajá, amwa alu ma kaj 
eweka. Epibumalu kaja alujabuj tere epia, ebu ma ende mena basana 
alukaj meng ikinie ká. Mene kabu ma embere xita kĩa ma alu kaj eweká. 
Ejaka masa tealia ma alu kaja, pirite ejalia ma alu kaja, akaja japia mene 
ka gujan ma alia kajá.

Pangyjej wit tere na meng ma apini epiá.

Werewa te Zoró ej anga puwa, pawua kĩ bulaj kĩ amũa kĩ iwa kĩa 
tanga, enate tanga buliwej tanga kĩ gakura kĩ buliwej igi kĩa tanga.



Teia de conhecimentos interculturais   191

Jalaj bingap pi tere Zoró ej ma makajap ma, ã tere awit kajap ná. 
Laranja a kĩ araçá kĩ melancia kĩ ma epi kĩa man kajap ma, ã tama awit 
kajap na.

Gũj parat kala tanga ga manga we amba ka karea, epibu tanga 
amabugu ga manga mene ambaka. Adami te Zoró ej anga pemakia.

Abril kĩ maio kĩ junho kĩa man mi tanga ga mankia, enukuj tanga julho 
kĩ agosto kati mi kĩa tiria. Janeiro kĩ fevereiro kĩa man kati mi tanga meng 
kit wa. Mandaga kĩ mazuwa kĩa man manga tanga meng kit mia. Awit 
tere jande meneká.

Anym mi tanga ama i manga: meng kĩ bakuwa kĩ xibuja kĩ muja kĩa 
man mi tanga ama i manga. Awit tere na kĩ ibalap tigi mana kĩa tanga i 
manga. Meng kĩ xibuja muja kĩa xiwa tanga ibalap tigiá.
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COMIDAS E BEBIDAS TRADICIONAIS DO POVO ZORÓ
Samuel Júnior da Silva Zoró

A cultura Zoró envolve todos os conhecimentos tradicionais, 
inclusive aqueles relacionados às comidas e bebidas tradicionais 
do povo.

A alimentação do povo Zoró surgiu de ritos e mitos. Os velhos sábios 
da aldeia contam como foi o surgimento de alguns tipos de alimentos, 
como por exemplo: mandioca, cará, inhame, batata doce, amendoim, 
coloral, feijão do índio, cuia, algodão.

O primeiro surgimento foi o do milho. Segundo contam os velhos 
Zoró, o bicho preguiça (alia) roubou as sementes de milho dos deuses 
(Gujanej), os espíritos das águas. Quando Guianej percebeu que estava 
sendo roubado, o bicho preguiça escondeu as sementes entre os três 
dedos da mão. Quando Gujanej perguntava se a preguiça tinha roubado 
as sementes, ela sempre negava. Então os espíritos das águas voltaram 
para seu lugar de origem. 
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Após um tempo, Gujanej voltou à aldeia Zoró e encontrou um pé de 
milho nascendo. Daí surgiu o milho, e Gujanej ensinou o povo a fazer a 
roça. Então o povo Zoró perguntou aos deuses:

- Agora que já aprendemos a fazer roça, o que a gente vai plantar?

Então os deuses disseram para o povo tirar uma parte para consumo 
e depois guardar o restante no estoque para outra plantação de milho.

O milho se tornou um alimento sagrado para o povo Zoró.

O povo tem o hábito de comer frutas silvestres, formigas, tartaruga, 
later tembol, caça, pesca e bebidas de mandioca, de cará, de milho ou 
de banana.

Após o contato com o não indígena, o povo conheceu outros tipos de 
plantas, como por exemplo: banana, laranja, mexerica, araçá boi, arroz, 
feijão, caju, goiaba, ingá, melancia e algodão.

Para fazer roça, a primeira coisa que o povo Zoró procura é um 
local que tenha um solo fértil, depois reúne a comunidade para fazer 
derrubada. Os Zoró trabalham em grupo.
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No calendário do povo Zoró, os meses certos para derrubadas e 
secagens são abril, maio e junho. Nos meses de julho e agosto são 
feitas as queimadas. No mês de janeiro e fevereiro é feita a coleta de 
milho verde, que é usado para fazer o mingau de milho ou para fazer 
pamonha, as comidas prediletas do povo Zoró.

As bebidas são feitas de: cará, mandioca, banana e milho. Algumas 
bebidas são usadas como alimento. Outras bebidas são usadas para 
festas tradicionais. Estas são feitas de mandioca, milho ou cará.
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PANGYJEJ IBALE PANÉ
Samuel Júnior da Silva Zoró

Z oró ej anga meng kit mi kĩ pawua wup kĩa ibale manga. Janereiro 
kati mi tanga wema kirikia.
Manja we ka tanga wemakiri kia, werewa tanga apat ta ibala 

ekarabi ka. Jap kĩ wesu kĩ webaj xip ta kĩa tanga ibala. Manja we ka ibale 
anga mawea mia tere apinia.

Apat tere gum ake anga gujanej na mene pia. Gujan ka panderej anga 
ibala.

Wap ka panderej anga ibala gum akap tigiá.
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FESTAS DO POVO ZORÓ
Samuel Júnior da Silva Zoró

O povo Zoró sempre comemora a colheita do plantio ou de frutas 
silvestres. As festas são realizadas no mês de janeiro, em forma 
de agradecimento pela produção da roça. 

A aldeia que vai fazer a festa faz o convite para outras aldeias. 

Antes das festas, a comunidade se prepara fazendo cocar, colar, 
flechas, arcos, palha de buriti, enfeites, chocalhos, pinturas corporais. 
Também se produz músicas e cantos e instrumentos musicais, como por 
exemplo as tabocas que são usadas em três estilos e o “guyaney”.

As festas do povo Zoró realizadas em cada aldeia têm diferentes 
estilos: a festa da colheita de frutas ou roça, a festa do porcão, a festa 
do guyaney, que significa espíritos da água, entre outras.
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PANGYJEJ WASUT PANÉ
Samuel Júnior da Silva Zoró

E nate Pangỹjej anga awasut makia, gat pe kĩ bakalĩ kĩ babekapkyp 
kĩ jap kĩ bat pe kĩ gat pe xit kĩ tatia kĩ initere kĩa man manga tangá.

Pandérej kĩ bywej kĩ wujirej kĩa mãj anga akuba awasut mange 
kajá. Ma ej sa apat manga tere tanga. Wyjej kĩ wanzej pyg kĩa maj tere 
anga akuba apat mange kajá. Ena tete Pangỹjej ta mene angá.
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ARTE E ARTESANATO TRADICIONAL DO POVO ZORÓ
Samuel Júnior da Silva Zoró

O povo Zoró produz muita arte através do artesanato. São exemplos 
de produtos do artesanato: cocar, colar, pulseira, flechas, arco, 
plumaria, cestos, rede tradicional.

Os velhos sábios ensinam às crianças e aos jovens todos os 
conhecimentos sobre artes.

Os artesanatos são divididos entre masculino e feminino. No caso 
do homem, os velhos ensinam a fazer flecha, arco, cocar e pinturas 
corporais. No caso da mulher, as mulheres sábias ensinam a fazer colar, 
pulseira, cesto, panela de barro, rede tradicional, instrumentos musicais 
e pinturas corporais femininas.
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ORO WARI NEIN DEOLINDA
Saul Oro Nao’

T ota’ nana, oi’ nana oro karawa nein xitot kayi winain xiri, kop, 
mapak, pa’ ta xipa nana hwam kem.
Oro karawa ka oi’ kaká ma’, kao pan nana kakam mana pan xi’ 

kaká, kut mama ak kakain na pain cidade, vender ak kakain na kem, mo’ 
ta ara xin oro karawa na xi Kaká, kut in xukukun, ara wi ta xipa nanain. 
Ma’ na wari ko mi’ non hwam, ma na wari ko mi’ non tokon maxiram, ma 
na wari ko mi’ nain tokwa ak i’ ma taxi pa nana.

Mo ta pa’ ka min wari ma’, ton maxiram mi’ ak kokon oro wari nukun 
pain aldeia ma’ na, ak i’ ma taxi pa nana.
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COMO VIVE A COMUNIDADE DA ALDEIA DEOLINDA
Saul Oro Nao’

O s membros da comunidade da aldeia Deolinda vivem da 
agricultura. Eles cultivam banana, mandioca, milho e também 
vivem da pesca.

Eles cultivam produtos tanto para consumo como para comercialização. 
Cada família da comunidade tem sua roça. A comunidade trabalha 
em mutirão. Na hora de trabalhar, algumas pessoas cooperam com a 
alimentação, fornecendo alguns alimentos como cinco quilos de farinha, 
dez quilos de arroz, um quilo de feijão, dez peixes, vinte litros de chicha, 
e juntando esses alimentos dá uma grande quantidade de comida para 
todos os trabalhadores.

Quando um índio mata uma caça, como uma anta por exemplo, chega 
na aldeia e divide entre algumas pessoas da comunidade.
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KA TOMI’ XINE KA TO TAXI TOKWA XINA
Saul Oro Nao’

P ain ka to kaka oro wari iri na ne, ta’ ma’ xuruxut nanain iri xo xek 
pain ka pa xi karawa wa, xuruxut mama ak kakain mi’ na, noro 
nana karawa, ma’ na wari ko in nain tokon xina, ma’ na wari ko in 

nanain iri irawin. 

Pain xokori ka iri na ne, oro ko xo horon nana, ta ma’ pe e’ nanain 
kayi ka to taxi non xina kon wiyam ma’, pain ka ma ma’ kakain mi’, oro 
hwanana iri na ne, om ka to kakain, xi om ne ka taxi ara kakain ka xuruxut 
wa mi’, pain ka ya noro e’ kokon xina ta’.
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MARCADORES DE TEMPO DO POVO ORO NAO’
Saul Oro Nao’

N a aldeia, o índio costuma sair cedo para caçar. Sai de sua casa 
mais ou menos seis horas da manhã e vai ao mato, onde fica 
caçando o dia inteiro. Às vezes, volta meio-dia, mas a maioria 

dos caçadores volta somente à tarde.

Atualmente, os indígenas jovens utilizam muito relógio para saber o 
horário, principalmente na hora da caçada. Os mais velhos na aldeia 
não utilizam o relógio do não indígena, porque eles têm o conhecimento 
tradicional através da posição do sol. Por exemplo: seis horas da manha 
(iri xo xek), nove horas (pawin na xina), doze horas (tokon xina), três horas 
da tarde (kiyi na xina), seis horas da tarde (irawin na), oito horas da noite 
(hwara pin na xim), meia noite (ximiyain xim), três horas da madrugada 
(xek pinta na). Os mais velhos preferem usar esses marcadores 
de tempo.
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WARI NEIN DEOLINDA
Saul Oro Nao’

D eolinda, iri na ne pe nain takarain kom Mamoré ma’, ak ka ma’ 
155 na wari ko to nanain. Miya no oro xukukun wari, mo nana, Oro 
Nao’, Makurap, Wajuru, Kanoé, Jabuti, Oro Eo ka na.

Tomi e’ nanain kapiyakon wiyam, xi om ne ka miya ara kaka xukukun 
wari ko om taxi wa kapiya kokon ta, ma parik nana Oro Nao’ ko tomi’ 
nanain kapiya kokon. Número ka tomi wa pain aldeia iri na ne tomi’ e’ 
ta’ número nukukun wiyam, xi ma’ miya ne número ka tomi’ wa pain 
kapiyakom Oro Nao’, ma dois e’ na xikape (1) ye tokwan (2) ka na, ka 
tomi’ tamana wa pain aldeia. Ak ka miya paxi ne na oro wixinain número 
pain kapiyakon Oro Nao’, na e’ na ka tomi’ tokwa kwa hwanana ma ta 
xirao na toxo xine.
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A COMUNIDADE DEOLINDA
Saul Oro Nao’

A aldeia Deolinda fica na margem direita do Rio Mamoré, tem 
aproximadamente 155 indígenas de seis etnias diferentes. São 
elas: Oro Nao’, Macurap, Wajuru, Kanoé, Jabuti e Oro Eo. A língua 

mais falada na aldeia é o Português, e segunda língua mais falada é Oro 
Nao’. A comunidade fala a língua portuguesa porque existe mais de uma 
etnia diferente.

O sistema de numeração e de contagem usado na aldeia é o não-
indígena, com algarismos hindu-arábicos, porque há muita quantidade 
de elementos para contar. Por exemplo: quantidade de pessoas na 
aldeia, quantidade de peixes, quantidade de caça e assim por diante.

Na contagem tradicional do povo Oro Nao’, existem dois números, 
o um e o dois. A gente usa os termos numéricos tradicionais quando 
pega peixes ou mata caça em quantidade menor que três. Por exemplo: 
Pa xica pe inain miyak, significa Eu matei um porco. Pa tokwan inain 
miyak, significa Eu matei dois porcos. Pode ser que existam mais de 
dois termos numéricos na língua Oro Nao’, mas é necessário consultar 
os mais velhos da aldeia para descobrir isto.
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I’TÂRAP TOATTAP TAMORA KANÃ
Sebastião Gavião

M âymãm tobeara kanãp i’tâ ‘et toxey ña’ at iyõm  at ka’a’a’ pe’ 
toyã ña’ tayã. 
Ña ‘at iyom tap at ka’a’a’ pe’ ña’ at tabet tomâk yoba kõam ña’ 

at toto tap, ña’ at iyõm pe’ûyrap tap, ña’ at iterap to’wa.

Mâymãm i’târap ‘et naxey xú to’ pèn kanãp na’mèk kap to’ ‘ûra xúrem 
kanãy moro mèk to’wa toat tap páy kây, kanã páy pâttap kây. Kanãy 
to’wa ‘non ‘non kanãp na’mèk kap to’ ‘ao, xìm yapík kanãp tabep kõam 
moro mèk to’wa kanãy to’wa tobenaoba xìm to’o’a towãw nã. Karo tap 
‘et i’ke toat owã ña’ páy at owë ña’ takâga to xey ña nã, toat anãt ña’ owë 
ña’takâga to’wa, mõganapât ña’ mõm takâga i’nõ takât kanãp i’yat owë 
‘et yat méñnem tokaga tabet. 
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COMO ERA ORGANIZADA A MORADIA DE UMA FAMÍLIA 
DO POVO ARARA
Sebastião Gavião

A ntigamente, quando um dos membros da família do povo Arara 
casava, o marido ia morar na casa dos pais da mulher com quem 
ele se casou. Na casa da moça com quem o rapaz se casava, 

morava toda a família: sogro, sogra, cunhados, cunhadas, tios e outros, 
até a casa (maloca) ficar cheia.

O povo Arara, tradicionalmente, quando fazia grandes roçados, fazia 
muita macaloba (chicha) e convidava os parentes de outras aldeias 
para beber. Bebiam e ao mesmo tempo faziam derrubadas de roçados. 
Também convidava seus parentes quando matava caças e fazia festas 
para comemorar.

As famílias eram formadas de acordo com a distância de seus 
parentescos, como por exemplo: um rapaz ou a moça só podiam se 
casar com seus primos ou primas distantes, se eles fossem primos do 
3º grau. Diziam que, se casasse com primo, prima, ou sobrinho muito 
próximos, poderia nascer filhos com deficiências.



Teia de conhecimentos interculturais   207

I’TÂRAP AT KA’A’ TO’ MA ORGANIZAR NÃ KANÃ
Sebastião Gavião

M ëremmëremnem karo tap ‘et toat ka’a’ to’ pèya toat tap to’ pírem, 
paya xûp mã i’târab’et toat ka’a’a’ na’ot xa’tã, ko’pe pèya to’wa 
kõam aget at iyõm amaxahmây nãn mâymãm at toto to’wa kõam 

toat iyõm páro top kanãp, toat toto páro top kanãp aget ‘et toxahmây nã 
ka’a’a’ pèya. Kanãy ‘at tobeara kanãp toxahamây nãn toat ka’a’a’ pèya 
tomãm kanãy at iyõm ‘et kõam a’páy nã kanãy a’xey ña’ kõam a’páy nã 
paya xûp pa’ka, napi xûp mabera’ãma to’wa tomèn kây.
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ORGANIZAÇÃO DAS CASAS DO POVO ARARA
Sebastião Gavião

O povo Arara construía suas casas próximo à dos seus parentes. 
As casas eram construídas uma perto da outra, ou seja, uma do 
lado da outra. As coberturas e paredes das casas eram feitas de 

palhas de babaçu. Quem ensinava o jovem a construir a casa era seu pai 
ou seu avô. Um rapaz aprendia construir casa ajudando seu pai ou seu 
avô. Quando se casava, ele já era experiente para construir sua própria 
casa. Nesse caso, seu pai também poderia ajudar, ou ele construía sua 
casa com ajuda de sua mulher. Sua mulher ajudava a abrir as palhas e 
também ajudava a levantar as palhas.
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I’TÂRAP ‘ET TOAT KA’A’ TO’ PÈYA MATERIAL TO’
Sebastião Gavião

K a’a’ to’ pèn kanãp karo ma’ûp kap mã’ a’a xit kûga nahyãy pap ‘a’ 
mã to’wa mobom pap to nã, nahyãy pa’wãw mã to’wa kõam napi 
xûp yamèn nãt to’wa, napâ pap ‘a’ mã ma’ûp pap ‘a’ yamërara, 

kanãy to’wa magope mã paya xûp ya’mèya. 

To pèn koto pät pe ka’a’a’ ‘et i’ke toya’teba kèy to’wa, kanãy to pèn 
kanãp pexép mãm kanãp napi xûp ‘et to ya’teba këyrem. Kotìrem i’ke i’tâ 
‘et ka’a’a’ pèya,  pa’piktem, to yãm ‘a’, to xagâp to mayãm ‘a’, wirik kanã 
tût ‘a’, xìm ma xãrañ mayã, na’mèk kap mayãm kanã to’wa kõam.
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O MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES
Sebastião Gavião

O povo Arara usa em suas construções paus, varas, enviras, cipós 
e palhas de babaçu. Paus servem para sustentar a cobertura e 
também servem como pé-direito ou esteio. Os cipós servem para 

amarrar os paus e as varas, substituindo o prego. As enviras servem 
para amarrar as palhas, tanto nas coberturas quanto nas paredes.

A casa, se for bem feita, pode durar muito tempo, de 6 a 10 anos, 
que é o tempo de duração das palhas. Se não fizer a casa bem feita, 
a duração das palhas pode ser de apenas 3 a 5 anos. Geralmente o 
povo Arara costuma construir mais de uma casa, sendo uma para morar, 
outra para guardar seus pertences e outra só para cozinhar, moquear e 
guardar bebidas.
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MÌN MAMÂT KA’ A’PEPÈM TO’
Sebastião Gavião

M Ma’ûp xa’kot mã i’târap ‘et toat ka’a’ to’ pèya mìn motor cerrar 
mã pe’a’ xa’kot yaba telha kap mã ‘a’ na’ot xa’tã kõam. Tijolo 
kap mã tabet kõam toat ka’a’to’ pèya.

Mãm kât i’târap ‘et i’ke kõam toat ka’a’ pây to’ kây, pot pot kanã pât ‘a’ 
nã i’târabet kõam paya xûp mã toat ka’a’a’ pèya, toat wirik kanã to’ mayã  
xìm mayã to’wa kõam.
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FORMAS ATUAIS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS DO POVO ARARA
Sebastião Gavião

A Atualmente as casas do povo Arara são construídas com madeiras 
cerradas com motosserra. A cobertura é feita com telhas de barro 
ou amianto. Algumas casas em nossa aldeia foram construídas 

também com tijolos de barro, ou seja, são casas de alvenaria. Mas 
muitas pessoas ainda preservam suas casas tradicionais. As cozinhas 
ainda são feitas de palha para serem usadas pelos parentes da aldeia, 
assim como os espaços para guardar os alimentos, tais como caça, 
produções de milho, castanha e outros. As casas também são feitas nos 
locais onde são feitas as roças.
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DJEOROMITXI HÕNÕ, DJE RUBÄ NI
Vandete Jaboti

D jeoromitxi honõ ä, bekükü bäta a kudi käri pahä; djema paküte txiä 
ä bekükü ma mĩmĩ rü pahä. Ere hõnõ ä, bekükü nõhi räterüä be 
edjidjirü daä bäta.

Hikakü nõnõ tõhõä ä, hinihure, panĩhure na ä tõhõ hä. Kuka, hipfo, ku, 
kupa, bzirebzire na tõhõä dje neu ri tõhõ hä. Ere hõnõ ä ikakünõnõ tõhõä 
ä papel kä ä etõhõ henĩ, hihõnõ ä hinihu djebo, nĩ ihõnõ.
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CONHECIMENTOS DO POVO DJEOROMITXI
Vandete Jaboti

O povo indígena Djeoromitxi, que mora na Terra Indígena Rio 
Guaporé, na aldeia Ricardo Franco, comunica-se com os 
Djeoromitxi, Macurap, Tupari e outros, da Terra Indígena Rio 

Branco, ou até mesmo com quem mora na Terra Indígena Rio Guaporé, 
para tratar de assuntos dos seus territórios e para abordar e explicar 
seus conhecimentos sobre a natureza.

Por exemplo, o povo Djeoromitxi explica que o relâmpago ocorre 
quando um veado lá do céu dá um coice bem forte, esse coice gera o 
relâmpago, causando as trovoadas fortes. Já para os não indígenas, a 
explicação do relâmpago é que uma camada fria de ar se encontra com 
uma camada quente, gerando o relâmpago.
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Outro conhecimento é sobre a contagem tradicional do povo, que era 
realizada a partir do concreto, indicando-se os dedos das mãos e dos 
pés para cada quantidade. Isso ocorria para fazer a contagem de frutas, 
de animais, árvores, estrelas, lua e outros. Tudo isso era referência para 
se mostrar a quantidade. Para os não índios, a contagem é feita através 
dos algarismos hindu-arábicos e do sistema de numeração decimal.
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DJEOROMITXI DJEMA PABÜÄ
Vandete Jaboti

H ihõnõri hidoriä ä, ipfodjirua kupfü enĩ opä nõbitõ, iräne ma õbi, 
djenõnaä ä opä kuka ema nĩ, ebä eäbzitã nĩ. Pakorü hibzi do, bi 
pa idoria bidjiä dje, uhiri, tõo na ko dji txiü ä ekäwiä dje nĩ. Irüteürü 

ma ere rowa käwi nebo hirowa psihire bzi kunĩ.
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REPRESENTAÇÕES DO POVO DJEOROMITXI
Vandete Jaboti

A s representações do povo Djeoromitxi estão presentes em 
diferentes atividades: nas danças, músicas, chichadas, nos 
ensinamentos em ambientes livres, em casa, na roça ou na 

floresta.
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As representações são comuns nas festas tradicionais, que são 
organizadas pelas pessoas mais velhas, onde os homens vão para o 
mato buscar taboca e caçar. Quando eles chegam, preparam as tabocas, 
assim como afinam a corda de um violão, afina-se também o som da 
taboca para melhor combinação das vozes. As mulheres preparam as 
chichas para o dia marcado, elas também preparam as tintas para pintar 
os apresentadores do evento. Usam pintura de jacaré e de tatu para 
esse tipo de evento. A duração da festa é de um dia e uma noite.

Os jovens fazem festa em outro local, para que o forró deles não 
atrapalhe o evento tradicional.
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PAPEL KÄ HIKAKÜNÕNÕ BÄNÕÄ
Vandete Jaboti

P apel kä kohä hiri na ma, hinirü be tehä ere nirü enĩ hikakünõnõ 
bänõä ä. Na ä ekoä änõ djema niri rubä, iniri ebipfõ ekoä änõ, 
kama ne, ebänõhä wa, iä bätĩ nĩ, nĩ nehe ere piro re.
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DOCUMENTO DE REIVINDICAÇÃO
Vandete Jaboti

O documento de interesse da comunidade é elaborado pelos 
professores, cacique, lideranças ou presidente da associação, 
e a emissão do mesmo é feita pelo cacique ou presidente da 

associação.

Exemplo de documento:

Exmo senhor procurador, por conta do impacto da usina hidrelétrica 
de Girau, a comunidade de Ricardo Franco se manifesta através 
deste pedindo providências para a solução do problema causado por 
esta inconveniente hidrelétrica, construída pelo governo federal, sem 
pensar nos danos ambientais que está causando no presente para as 
comunidades ribeirinhas e para as comunidades indígenas, que dessa 
natureza tiram suas alimentações que são os peixes.
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Através deste solicitamos uma equipe técnica para fazer o estudo do 
impacto ambiental na comunidade e queremos o relatório apontando os 
prejuízos causados sobre o ambiente.

Também queremos receber royalties da geração de energia pela 
usina hidrelétrica de Girau, como uma forma de compensação financeira 
dos prejuízos causados à comunidade.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o atendimento de 
nossa reivindicação.
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KA’ TOMI NUKUKUN ORO AT
Zebedeu Oro At

K a’ to wa pain pita ye ka’ to kaká Oro At. Tomi’ e’ nanain kapiya 
kokon pain ka’ tomi’ ak xine oro numerous, tomi’ nanain kapiyakon 
wiyam pain kem. Oro At iri na ne taxi nanain ka’xat kaka Oro Wari’ 

nukukun.

Taxi nanain ka’xat ne tirim nukukun taxi nanain ka’xat ne tokwinain 
memem oro manain makan ka’ oi’ xine kem ka’na. Tomi’ mi’ e’ nanain 
mikikon, xikape, tuku karakan, parek, miya. Xi om nimao ara ne ka’ tomi’ 
xine pain kapiyakon wiyam pain, um dois, três, quatro, ak ima’ na. 
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CONTAGEM DO POVO ORO AT
Zebedeu Oro At

N a aldeia Piranha, onde vive o povo Oro At, a comunidade usava 
os números naturais em sua língua. Atualmente, não usa só na 
língua materna, mas também usa na língua portuguesa.

O povo Oro At realizava a contagem de quantidades de população na 
sua aldeia, quantidade de casas, quantidade de sementes nas covas das 
plantações, e outras quantidades. Essa contagem era feita usando-se os 
dedos da mão. Assim, as quantidades eram contadas equivalentemente 
em Português a um, dois, três, quatro etc.
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KA’ TAXI AK KOKON XINA ORO AT
Zebedeu Oro At

P ain kara pane, om om wet ne ka’ tan hwet kokon wiyam Oro At. 
Noro taxi pan nonon xina pain ka’ yami’ ne ka’ kain maxikon xina. 
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Taxi ak kakain na ka’ maki’ ne xowi’, taxi nanain xek nein ka’ oi’ xine xitot 
pain ka’ mi’ pine oro memem pain ka’ mi’ ne tokwe kem, yami’ ne ka’ ma 
ak kakain na maxikon xina, taxi ak kakain na ka’ maki’ ne kawaxi’ pain  
ka’ om pine kom pain ka’ an wa wa kem ka’ na, an xiho’ nanain menein 
xek nukun wiyam kem ka’ na ak ima’ nana’ Oro At pane.
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MARCADORES DE TEMPO DO POVO ORO AT
Zebedeu Oro At

A ntes do contato com não indígenas, o povo Oro At usava seus 
marcadores de tempo tradicionais, através da direção do sol. 
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Assim, o povo sabia o tempo da chuva, o tempo do plantio da roça 
e o tempo das frutas e da castanha. Quando o sol mudava de direção, 
eles sabiam da chegada do verão, da seca, e o tempo da pescaria. Com 
esses marcadores de tempo, o povo Oro At orientava-se por seu próprio 
calendário. 

Atualmente, o calendário utilizado pelo povo Oro Até o calendário 
não-indígena.
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KA’ TAKAN NE PAIN KAPIYA KOKON ORO AT
Zebedeu Oro At

K a’ takan ne pain iri munu kun Oro At pain kara pane hwet iri xinain 
ka’ pi’ wa ne xirao ak kakain kuru kukun na oro tarama’oro ko 
xohoron nana, oro narima’, oro xoyam ka’ na, oro ka xirao ka 

tarama’ kon xohwara’ om ka’ ha’ kam narima’ kam xoyam xi’ om ne ka’ 
nimao ne ka’ xirao ka ma narima’ kam xoyam nimao ak ne na ka’ xirao 
nukun tarama’ kem.
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Oro ka’ takan wa pain xek ka’ ma’ nain temem ma’ nain kiwo pain koko 
ka’ na. Oro ka’ takan wa temem ye kiwo ka’ na munukun mon tarama’ Oro 
At mam pa’ e’ nana pain karawa, yowin, me’ ka na. Xiyein na menekekem 
oro narima’ Oro At mene e’ nanain koko ye ka’ kep pan kaka ma narima’ 
mam an tikin xi pain kop ye mapak ak kaka ma na.
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GEOMETRIA NA CULTURA DO POVO ORO AT
Zebedeu Oro At

A geometria está presente na cultura tradicional do povo Oro At. 
Antigamente, quando chegava o dia de festa, todas as pessoas 
faziam uma pintura em seus corpos, tanto para homens e jovens, 

quanto para mulheres e moças. As pinturas possuíam duas formas 
diferentes de se fazer e de se usar. As pinturas do homem e do jovem 
não podiam ser usadas por mulher e por moça, porque a pintura da 
mulher e da moça era diferente da pintura do homem.
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No artesanato aparecem muitas formas geométricas até hoje, como 
na flecha, no arco e no paneiro. O arco e a flecha são usados pelos 
homens Oro At para matar os animais, tais como macaco e aves. Outros 
materiais são usados pelas mulheres Oro At, como o paneiro, que é feito 
pelas mulheres para carregar mandioca e espigas de milho.




