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A pr e se nt aç ão

A produção do livro Ciências Krahô é muito gratificante para pesquisadores e professo-

res Krahô e, por conseguinte, para os alunos Krahô, em razão da abrangência de estudos sobre 

o universo da Ciência Krahô, dada a abrangência de assuntos relativos aos animais da reserva, 

relacionados à classificação das espécies no campo da zoologia; da botânica, pela apresentação 

e descrição das plantas medicinais, além das referências e discussões por meio de orientações 

sobre preservação ambiental, incluindo alerta sobre os efeitos das queimadas, da poluição dos 

rios e córregos.

 O conteúdo do livro reúne informações do mundo Krahô que apontam a relação entre 

as espécies e elementos da natureza em convivência com o homem. Assim, os professores Krahô 

dispuseram um repertório de elementos capazes de serem discutidos à luz da disciplina Ciências, 

em uma apresentação que parte do que existe na mata, nas habitações, do que se alimentam, do 

que usam como recursos para curar doenças, bem como do que conhecem na cadeia da vida, 

acrescentando o que reconhecem como nocivo ao sentido da vida como as queimadas desor-

denadas e a poluição de rios e córregos. Deste inventário discutido e definido em português os 

professores dialogam sobre os temas que mais afligem a sobrevivência dos Krahô e repensam 

sobre as questões de preservação da vida entre os Krahô.

A construção dos conteúdos de Ciências em materiais didáticos é mais uma ação que 

renova a possibilidade de interação dos estudantes indígenas com valores na cultura krahô. As 

contribuições do LALI-UFT/OBEDUC/CAPES no sentido de promover material escrito sobre 

Ciências contribui para a preservação de saberes tradicionais e de conhecimento de mundo em 

um processo de interpretação frente ao desempenho desses conhecimentos nas duas línguas em 

contato: o português e o Krahô.

Raimunda Benedita Cristina Caldas/UFPA
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O s pe ixe s da R e se rv a Krahô

Nos rios da reserva Krahô foram encontrados vários tipos de peixes que vivem em rios, 
córregos e lagos, ou seja, todos provenientes de água doce. Os peixes representam certas va-
riedades de forma, cor e tamanho. Habitam praticamente todos os tipos de ambientes aquáticos 
da nossa reserva. Também apresentam algumas características, desde   a reprodução e tipo de 
alimentação, praticamente todos os peixes de nossa reserva são vertebrados.

Os peixes de rios, córregos e lagos mais conhecidos de nossa reserva, estão relacionados 
na lista a seguir:

Flamengo  -  krãn pejti

Pacu - tep jacotti

Piau -  crow ràkàre

Piranha  -  apànre

Peixe elétrico -  pỳp

Raia - Xêwxêt

Cara - krãnre

Surubi - pupure

Facão  - wapohti

Traira  - krỳt
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Mandi - hĩĩre

Mariana - cràre

Jaú - jau

Cuiucuiu – rõrhy xêtti

Bicudo – tep kàhhyre

Caço – tep xwajapjê

Piabanha – rõr prỳhti
Desenho:  Irene Krahô e José Messias Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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P e ixe  d a re se rv a indí ge na

Côh kãm tep itajê  - Os peixes na água

Yhỹ tep itajê johkêat te hajỹr mẽ pajõ pjê kãm nẽ ra ihkwỳ johkêat nẽ ra hamrẽare, 
ramã ihkwỳ incrêêre te hajyr, wa mẽ amã tep jamrẽ itajê jarẽ; jaú, rõr prỳhti, crowrà kàhti, 
apàn, tep xwajapjê, tep kàhtỳjre mẽ parkàre.

Pom tep itajê mã imã hakrepej; nẽ ihtỳj mẽ cuku nẽ ihkwỳ apu hanẽare mehkra 
caxwu, quê ihtỹj apê akra cura quêt apu to juhnã hamrẽ. 

Desenho: Sara Tehtihkwỳj Krahô

Texto: Zacarias Rêj Krahô
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P ry re

Yhỹ pryre itajê johkêat to hohkêt nẽ ame pajõ pjê ita kãm apu ipa, pean ra pryre jara itajê 
jamreare. Pêkêêre ahton re, cukõm carĩre, pur caxu, xwỳcre, ne pry re jara itajê johkêat mã nẽ 
imã haprỳ jahkre pej nare. Pryre jara kwỳ irom kãm apu ipa, mã hokêat nê hakôt kãm ipa. 

Desenho: Darlene Caràhu Krahô

Texto: Dodanin Wôôcô Krahô
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P e ixe s da R e se rv a Krahô

Yhỹ krãnti ita jacotre nẽ ihtỳj cô cakre ku. Ihtỳj cô paare kôt amjĩa ejê. Krãnti cuxwa nẽ 
ihtwỳm quê amã krànti ita hàn ca atỳj mõ nẽ ihnõ mẽ nẽ krẽ. Cô cunẽa kôt krãnre itajê apu ipa. 
Nẽ cô kãm mã tep picacwỳar kãm apu ipa, ca cô cahhõ ca atỳj tep kwỳ pro. Quê mẽ ihcahhõ ca 
atyj ihkwỳ pro, pean hõõxê nã ca nẽẽ to ihnõ pro nare.

Desenho e texto: Sara Tehtihkwỳj Krahô
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Yhỹ pàrkàhti ita mã cô catia, nõ nã quê ha kẽn crà kàm mã apu ipa, quê nẽ cô cati mã 
hàr nare, cutõ quê ihtỳj cukrẽ. Pàrkahti ita te hõ hajỹr, ihtỳj hamu kẽn crà kôt apu ipa, pea hamrẽ.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô e Márcia Krãjarê Krahô

Texto: Marcela Pahnajêt Krahô

P e ixe s na re se rv a Krahô 
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Principais espécies de animais da reserva Krahô,  na região Nordeste do Estado do To-
cantins,   alguns desses  animais se encontram ameaçados de extinção. A região da reserva Krahô 
ainda possui muitas espécies de animais. É importante lembrar que a floresta de nossa reserva 
está situada na região Norte do Brasil. São várias de espécies vegetais e animais. Infelizmente, 
devido ao desmatamento florestal, muitas espécies encontram-se em processo de extinção.

 Exemplos de espécies animal mais conhecidas de nossa reserva, estão relacionados 
na lista a seguir: onça pintada, capivara, arara-vermelha, quati, jacaré, cobra sucuri, tartaruga, 
preguiça, macaco, tatu-galinha, macaco.

Onça-  Ropti 

Rato-  amxô re 

Macaco-  cukôj 

Capelão-  cupyt

Tatu-  tôn

O s A nim ais da R e se rv a Krahô
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Caititu-  crôôre

Quati-  wakõ

Anta-  cukryt

Veado-  po

Preá-  nijãre 

Morcego-  xêp re

Paca-  cra

Raposa-  xoore

Tatu chino-  xĩnre

Peba-  awxêt

Tatu canastro-  tomti

Mico-  cukôj catõc re

Veado do campo-  po

Veado mateiro-  jãã xy

Catingueiro-  carà re

Capivara-  cumtũm

Lontra-  Têt ti

Zumbé-  crêt ti

Rabo de couro-  tonti cati

Gamba-  pyque

Cuandu -  croj ti

Papa mel-  kro Kroc

Guará-  puti

Onça pintada-  rop kror

Tamanduá-  pat

Sussuapara-  po cahàc

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Natalia kratihkwỳj Krahô, Simone Crouwcy Krahô e Jucilene Mĩĩxa krahô.
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Yhỹ, pjê ita kãm, cô itajê kôt ra tep itajê incrêêre, ca nẽ ra cô kôt tep johkêat nẽ  hõmpun, 
nare, cô kryjre kôt ca atỳj hõmpu. 

Ampo cwỳr japê? Mẽ cô cahhõ kôt mã ra tep jamrẽ. Nẽ tep itajê pihhoa kãm, cô itajê kôt 
apu ipa, nẽ ajo to mã amẽ ihpro nẽ hanean tep itajê kwỳ apu hanẽare, ca nẽ atỳj apu ihkur nare, 
ihkrẽr caxuw mẽ ihkààre cukij quê amã harẽ.

Pê marhã ihtỳj mentuw te ihkur xà?

Desenhos: Ronaldo Xyky Krahô, Zacarias Rêj Krahô, Maria Rosa Amxôkwỳj Krahô e Helena Ahkãhkwỳj Krahô

Texto: Helena ahkrãhkwỳj krahô

A nim ais aqu át icos
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Como habitamos a região de cerrado do Estado do Tocantins, que possui um ecos-
sistema rico e bastante variado com muita água e matas muito fechadas, o que contribui para as 
variedades de espécies de aves.  No caso das aves, aqui da nossa reserva Krahô, torna-se mais 
difícil definir uma ave como sendo específica de uma única região em razão da sua capacidade 
de voar e de se deslocar de um lugar para outro.

A seguir apresentaremos as principais aves típicas que habitam nossa região de cerrado 
e podem ser encontradas na reserva Kraholândia. 

A v e s da R e se rv a Krahô
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Bem-ti-vi  - Xêrêrêre
Nambu -  Ahtararore
Perdiz - Pêêkêre
Seriema – Pjêcre
Ema - Mããti
Coruja - Pããre
Alma de gato - Pĩhkãre
Periquito - Krẽre
Arara azul - Pànrãjti
Arara Preta - Pántyc ti
Arara vermelha - Pàncaprêc
Papagaio- Krỳjre
Juriti- Purv-axuw
Pompa- Tutti
Jaó- Capuhti
Rolinha - Tutre
Beija-Flor - Junre
Jacu - Pytẽcre
Mutum - Pytẽc Krãnxà
Pica-Pau - Xajti
Bicuda - Cuwênti
Gavião - Hácti
Curió - Krỳtjatujre
Tucano - Rõhti
Urubu - Xônti
Pato - Cuxujre
Sabiá - Laranjinha- Xwỳc re
Chico-Preto - Wakêêre
Papagaio - Krỳjre
Arara - Pànti
Galinha -  Carĩre
Galinha D´agua -  Cukõn Carĩre
Pomba - Tutti 
Jacu - Pytẽcre

Côa -  Concoti
Pomba -  tutti 
Pica-pau  - xàjre
Tucano - rõhti
Beija-flor -  jũnre 
Canarinhos - pan rãjre 
Urubu -  xônti
Rolinha  -  tutre 
Sabiá -  xwỳcre
Xexéu  - pêêhare
Alma de gato - Pihkãtti
Garça -  Capri
Urubu -  xônti
Alma de gato -  Pihkãtti
Gavião -  hàcti
Garça -  Capri
Coruja - Pããre
Arara  -  pàmti
Miosca - krỳjti
Pica-Pau-bronco - xàc re
Arara vermelha -  pàmtũpre
Pombo - tũhti
Sabiá  - xwỳre
Andorinha - xĩprôre
Martins - pescador - tep kritti
João-besta - hõrôtti

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

e Mateus Xooco Krahô

Texto: Tais Põcuhto Krahô
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Ỹhỹ, itar mẽ pajõ pjê kre kãm pryyre jara itajê incrinare mã,  imã nẽ pryyre jara kwỳ 
jahkrepej nare! Icahãj kôt wa nẽ hamũ ahkêt mã apu icjêj nare. Pàrti mã imã hahkrepej nẽ imã  
ihkwỳ jahkre kêatre nẽ  mentuw te ihkur xà nare. Nẽ ihtỳj pryre na apu têêre kur to ihcuhkwỳr, 
nẽ ampo xô ku.

Pean imã hahkre kêatre. Pàr re ita mã  pĩ nã ihcuhhê nẽ gõr nẽ pàr re ita tyc ti. 

Desenho: Marcela Pahnajêt Krahô, Zacarias Rêj Krahô, Sara Tehtihkwỳj Krahô e Maria Rosa Amxôkwỳj Krahô

Texto: Marcela Pahnajêt Krahô

A v e s na re se rv a indí ge na
Mẽ Ijõ Pjê kãm Pryyre Jara
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Yhỹ rõhti ita mã irom kôt mã apu pra nẽ ihtỳj ampo cunẽa ku. Nẽ pĩ kre kam mã apu gõr 
nẽ rama rõhti ita mẽ pajõ irom kôt hamrẽ, ramã incrêê re, ca  atỳj amcro kwỳ  kãm pyxit re  pupu.

Cumẽ amji mã irom to impej nare incwỳr japê cunẽ mẽ pryre kwỳ pupum nare, ihtỳj 
irom kãm ampo crinare nẽ irom kôt apu ipa, nẽ cumẽ amji pê mẽ pryyre to capa kôt cumẽ amẽ 
pryyre pupum nare. Cumẽ pryyre kwỳ to  capa mã nẽ impej nare pryyre, incrinare nẽ irom kôt 
apu ipa. 

Desenho: Guilherma Xahy Krahô

Texto: Sara Tehtikwỳj Krahô

P ás saros  da R e se rv a
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Ỹhỹ, pryyre jara johkêat nẽ hapãn hprỳ, hanẽan ihkwỳ jõhcurê. Purcuxuw, ita mã apu 
hanẽare hohcurê quê ra jũm cahãj ihtic nẽ juhnã mõ quê ihkuc mã cato nẽ tẽ pea quê hõmpu nẽ 
hakre,  quê hanẽan nẽ impjên nẽ capêr nõ.

Ampo kôt ? Quê ihkra ihpỳm nẽ cupê ajpã, nẽ hanẽan nẽ imput hikôt cupa te.

Pryyre jara apu hanẽare itajê: tôn,  Pànti, rõhti, pan caprêc, xorôrôre nẽ hanẽan ihtỳj 
pryyre cunẽa.

Desenho: Sara Tehtikwỳj Krahô

Texto: Helena Ahkrãhkwỳj Krahô

A v e s
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Na reserva Krahô ainda existem várias espécies de aves que voam pela selva. Muitas 
espécies estão se acabando. Antigamente tinha muitos tipos de pombinhos cantando no mato e 
agora estão acabando porque as pessoas colocam fogo no mato, queima o ninho dos passarinhos 
e os filhotes, assim, o fogo acaba com tudo. Mas graças a Deus, ainda existem várias espécies de 
aves na reserva Krahô.

Para nós Krakô ainda é muito bom ouvir o conto de aves no mato e no cerrado.
Desenho: Tiago Capêrkô Krahô e Carmem Lúcia Krĩry Krahô

Texto: Tiago C. Mario Krahô

A v e s
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 A v e s d a R e se rv a Krahô

Na reserva Krahô, atualmente existem várias espécies de aves, mas antigamente existia 
muito mais.  Nossa área era rica, existiam muitos pássaros. Atualmente já sentimos as consequ-
ências no meio ambiente, por causa dos atos dos homens que estão destruindo a natureza, aca-
bando com os animais, com a floresta, com os rios, enfim destruindo tudo com as queimadas, as 
derrubadas de árvores e, assim, vão acabando tudo, com os animais, os pássaros, as frutas;  até 
os córregos estão secando.

Apesar de todas essas consequências, ainda existem vários tipos de pássaros na reserva 
Krahô como: papagaio, periquito, arara, gavião, beija-flor, pomba, rolinha.

Desenho: Marcela Pahnajêt Krahô e Sara Tehtikwỳ Krahô

Texto: Natália Kraatihkwỳj Krahô
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N am bu

A Nambu mora na chapada e se reproduz através dos ovos. Ela é igual à galinha e o 
mesmo tamanho. Come insetos,  bichinhos, gafanhotinhos e outras coisas também. A pena dela 
é marrom. Ela canta de manhã e à tarde.

Em nossa cultura, os mais velhos falam a Nambu não é boa para que ainda possui filho 
pequeno. Se o pai da criança matar alguma nambu na chapada, ele já vai judiar do filho, pois a 
criança chora o dia todo e a noite não dorme bem. Então se o  pajé não curar a criança,  ela não 
consegue viver bem. 

Mas todos nos Krahô gostamos muito de comer a carne de nambu, pois ela tem a carne  
muito gostosa.

Desenho: Roberto Cahxêt Krahô e Marcelo Pryjara Krahô

Texto: Marcelo Pryjara Krahô
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O  P e riqu it o

O periquito é uma ave pequena e bonita, voa e possui bico. As penas são de  cor é verde 
e amarela.

Ele gosta de fazer o seu ninho no cupim, para proteger do sol e da chuva. Sua alimen-
tação é de pequenos insetos e frutas maduras. Os periquitos gostam de voar em bando ou casal. 
Muitas pessoas pegam os filhotes para criar.

Os indígenas Krahô utilizam as suas penas para os enfeites das festas tradicionais e dos 
enfeites dos artesanatos.

Desenho: Darlene Acàkwỳ  Krahô e Leonardo Tupẽn Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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Jũntycre

Ita mã jũntycre, cumã ampo rã pit cahôr prãm.

Este é a beija-flor preto. Ele gosta muito de se alimentar das flores.

Desenho e texto: Mira Caupên Krahô
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Pjêcre

Ita mã pjecre, ihtỳj apu ampo cô kur to ipa ahkêt kôt.

Esta é a Seriema. Ela  gosta muito de comer lagartas no mato. Nós, Krahô, também gos-
tamos de criar Siriema.

Desenho e texto: Avanias Pyque Krahô
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A nim ais e m  E xt inç ão

Na reserva Krahô existem vários tipos de animais que vivem na mata e no cerrado. Po-
rém, alguns desses animais estão em extinção, por causa das queimadas e dos predadores. Dentre 
estes animais estão o veado mateiro, papa-mel, tatu canastra, capelão, mico, suçuapara, gambá e 
onça pintada. Esses são alguns dos animais que já estão extintos na nossa reserva.

Antigamente não existiam tantas queimadas para destruir as matas, os frutos que tam-
bém servem de alimentos para nós e para os animais.

Embora  hoje, já  estamos aprendendo a preservar o meio ambiente, porque precisamos 
dele para viver.

Desenho e texto:  Simone Crowcy Krahô
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A Reserva Indígena Krahô

A reserva indígena Krahô constitui-se de uma área muito grande com matas e cerrado. 
Nela existem vários tipos de animais como: mamíferos, ovíparos, répteis, anfíbios. Além dos 
principais animais mamíferos que existem na reserva Krahô, embora alguns já estão em extin-
ção, como o tatu, tamanduá, veado, suçuapara, onça pintada, rabo de couro, guará, anta, paca, 
capivara, quati, macaco, raposa, peba, cuandu, cutia, preá, etc.

Hoje em dia a nossa reserva tem sofrido muito com as queimadas porque existe algum 
Krahô que ainda não tem consciência de que precisamos cuidar e preservar as matas, os animais 
e os rios, porque se tudo isso acabar, nós Krahô  também morreremos.

Desenho: Marcela Pahnajêt Krahô, Helena Ahkrãhkwỳj Krahô e Maria Rosa Amxôkwỳj Krahô

Texto: Jucilene Mĩĩxà Krahô
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A nim ais v e rt e br ados  da  R e se rv a Krahô

Na nossa reserva indígena Krahô, existem muitos animais vertebrados. Esses  animais 
são caracterizados pela presença de vértebras, ou a chamada coluna vertebral e o sistema ner-
voso central (cérebro) e, o sistema muscular, isto é, o músculo e esqueleto. O esqueleto também 
possui suas formas suas estruturas. Esses animais possuem um conjunto de os tecidos muscular e 
nervoso. Porém, o sistema respiratório desses animais, dependendo do tipo de animal, se dá por 
meio de  respiração branquial ou pulmões.

O corpo dos animais dos vertebrados é constituído pela pele composto por duas cama-
das: interna e externa. É importante informar que os pássaros e os mamíferos possuem ainda 
uma camada mais interna, conhecida como epiderme ou camada de gordura e serve para a  ma-
nutenção da temperatura do corpo desses animais. Os animais vertebrados  mais  conhecidas na 
nossa reserva estão relacionadas a seguir:



38 Ciências Krahô

Macaco  - cukôj Cutia  - cukêm

Anta -  cukryt Capivara -  cũmtũm

Onça -  ropti Paca  - cra

Veado - po  Tatu - tôn

Catingueira -  Carà Papa-mel - krokrocti  

Gambá - Kroore Caititu - crôôre 

Peba -  awxêt Quati - wakõ 

Rato -  amxôre  Guariba -  cupyt

Lobo guará -  puti Tatuzinho - xĩre

Raposa - xoore Macaco - Cukôj

Capivara - Cũntũm Anta - cukryt

Cutia - cukên Papagaio- Krỳjre

Juriti- Purv-axuw Pomba- Tutti

Jaó - Capuhti Rolinha - Tutre

Beija- Flor –Junre Jacu - Pytẽcre

Mutum - Pytẽc Krãnxà Pica-Pau - Xàjti

Bicuda - Cuwênti Gavião - Hàcti

Curió - Krỳtjatujre Tucano - Rõhti

Urubu - Xônti Pato - Cuxujre

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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A nim ais v e rt e br ados   

Animais vertebrados terrestres que existem na reserva indígena Krahô

O veado mateiro é um  animal vertebrado. Esses animal ainda é muito encontrado na 
terra indígena Krahô.

 Ele é como os demais animais selvagens de nossa reserva. A mãe engravida, depois de 
alguns meses, ela tem o filho. Todos os animais vertebrados moram na floresta. Portanto, a mata 
é o lar que os animais escolheram para morar, como: anta, quati, catitu, paca, onça, lobo guará, 
veado, tatu, veado mateiro, macaco, guará e papamel.

Durante muitos anos,  todos esses animais eram encontrados com muita facilidade nas 
matas da reserva Krahô. Mas ultimamente, os animais têm desaparecido das nossas matas. O 
homem não faz controle, mata qualquer um, mas ainda há muitos desses animais morando no 
território indígena Krahô, ou seja, nas matas e florestas.

Desenho: Sara Tehtikwỳ Krahô e Raiana Krãncrô Krahô

Texto: Dijá Ahtor Akra Krahô
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A nim ais v e rt e br ados   
Animais vertebrados da Reserva Indígena Krahô

Na reserva Krahô existem vários tipos de animais como: onça, anta, lobo guará, paca, 
cutia, tatu, quati, porco, tamanduá, capivara, veado, além de existirem vários animais na reserva 
Krahô.

Antigamente, na nossa reserva existiam muitos animais, mas, hoje, existem muito pou-
co, pois, antigamente os indígenas não queimavam as matas, porém,  agora não tem jeito, quan-
do alguém  fala, muitos indígenas não se  importam com o que os outros dizem; mesmo assim, 
continuam queimando as matas. O fogo se alastra, queimando tudo que tem pela frente.

Como isso, atualmente, constatamos que não existem muitos animais como antigamen-
te. Embora nem todos os indígenas façam isso. Muitos nem caçam mais.

Desenho:  Leonardo Tupẽn Krahô e Romário Carànã Krahô

Texto: Marcela Pahnajêt Krahô
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O s anim ais v e rt e br ados  
Os animais vertebrados da Reserva Indígena Krahô

Os animais vertebrados que vivem nas terras dos Krahô têm diminuído muito nos úl-
timos anos, em função das queimadas e caçadas. Mas mesmo assim ainda existem as onças 
grandes, que  só comes carne de animais.  São grandes e valentes, além de muitos outros animais 
vertebrados na reserva, tatu, onça, veados, caititu, quati, cutia, veado mateiro, lobo guará, capi-
vara, anta, rato, macaco. Estes são os animais que ainda vivem na terra Krahô. Os Krahô mais 
jovens  tocam fogo no mato,  queimando tudo, assim os animais não vivem muito bem, pois 
queimam frutos e os animais vão ficando fraco e vão fugindo da terra Krahô, por isso os animais 
estão cada vez mais poucos. 

Desnho: Matiude Caxêkwỳj Krahô e Mateus Xooco Krahô

Texto: Zacarias Rêj Krahô 
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A nim ais v e rt e br ados  qu e  e xi st e m  na re se rv a 
ind í ge na Krahô

Itar Krahô kãm pry re pjê kãm apu ipa nẽ ihhi itajê incrinare irom kôt apu ipa nẽ ra am-
cro ita kãm ampo kwỳ jamrẽare te hajỹr, ihtỳj cormã, ampo crêre pom ampo itajê wa nẽ rỳ mã 
ite hõmpun nare: cũmtũm cukryt, carà, ropti jàxy, cukên pàtre, puti, tôn xĩnre ampo crinare mã. 

Ampo pry kwỳ imã hahkrepej.

Desenho: Mateus Xooco Krahô e Dodanin Wôôcô Krahô

Texto: Sara Tehtikwỳ Krahô
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Cũmtũm

Cũmtũm ita catia, nẽ caprecti, irom kôt cô kãm mã apu, ipa cumã incaca xà pija krut 
cwỳrjapê que ha ampo apu hahê que ha tẽ nẽ mrõ, nẽ ha ihtỳj incaca amcrà kãm cute hajỹr. 

Desenho e texto: Natália Kraatihkwỳj Krahô
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Cukên

Cukên ita irom kãm apu ipa, ihki caprêcre ne hapjêre, que ha hõpàn xà wỳr. Hawên wỳr 
tẽ, nẽ ha apu hõpàn xà itajê ku pom que: ron hàc, ronti prôprôpxô pôj kõre.

Desenho e texto: Darlene Acàkwỳj krahô
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Capr ãm

1 . C apr ãn  
Caprãn ita mã ahkêt kãm apu ipa nẽ apu atàr to ihkõm to ipa nẽ apu hõõ xôa ku. 
Jabuti
O jabuti mora na mata, bebe água do orvalho e come os próprios frutos as árvores.

2. Mĩĩti
Mĩĩti ita mã côa kãm apu ipa, quê ha api, nẽ gõr to ihihi, nẽ ma hapãã mã mrõ

Jacaré
O jacaré mora na água o tempo todo, mas ele sobe para se secar e descansar um pouco 

e volta para o rio.

3 . M ããt i 
Mããti ita mã põõ kãm apu ipa, ampo kryjre ita jê cunẽa ku xyxycre arôjre ampo côôre.

E m a 
A Ema vive na chapada e alimenta-se de insetos, como gafanhotos e lagartos.

Desenho e texto: Darlene Acàkwỳj Krahô

1 2

3
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Croj Jarẽn xà

Croj ita mã irom kãm, mã apu ipa, quê ihtỳj jũm cahãj nõ ihkĩ to  hõkre xê xà nã ihnõ 
jipêj. Nẽ mẽhkààre pit amẽ croj ita jĩ ku.

 Desenho e texto: Guilherma Xah Krahô
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Cra jarẽn xà

Cra ita mã irom, kãm mã apu ipa nẽ ihtỳj capêr mẽ cra jõrã ku. nẽ cra ita jĩ peaj te hajỹr, 
quê jũm mã ihkra nõ ihpỳm quê ihtỳj cra ita jĩ kwỳhkrẽ hĩ peaj te hajỹr.

A  P aca
Esta paca mora na mata e come bacaba e taquari. A carne dela é boa, mas só podem co-

mer, quando nascer a criança.

Desenho e texto: Guilherma Xah Krahô
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Pryre kô hi nã itajê

Irom kãm pryre pihho crinare, nẽ ihnõ te ajpẽn pyràc nare, ahpãn hõmpun xà, nẽ hopàn 
xà: ropti, cukryt, caprãn. Ropti mã ihtỳj wajĩ to pithopà to ipa kôt mã cupê carnivore nẽ ihkôhitỳj

Cukryt mã hõxôa to apà. Capranre hõxô ku nẽ ihtỳj hanẽan ampo hô to apàrehnã nẽ im-
prar kêat te hajỹr ihprĩn ipa rehnã nẽ cupê herbívoro.

D iv e rsos  T ipos  de  A nim ais
Existem diversos tipos de animais; todos com as características diferentes,  com sues 

próprios diálogos.  Cada um tem sua forma  própria de se  alimentar.  Na mata existem diferentes 
tipos de animais,  a onça, a anta e o jabuti. A onça só se alimenta de carne por isso chamamos 
de carnívora. A  anta e o jabuti  se alimentam de frutos e folhas, por isso são denominados de  
herbívoros.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Xĩnre

Xĩnre ita mã ihtỳj  pà, harê, hakôt hawên itajê pihpohnã apu pra. Hopàn xà pihhoa kur 
to pra. ihtỳj mẽ xĩnre ita ku, pean quê nẽ mẽ intuwajê mẽ mẽ intuwajê mẽ cuprỳ mẽhkur nare, 
mẽhkààre te pit ihkur xà.

Desenho:  Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Pohkroc Krahô
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R op t y c – O nç a P re t a

Rop tyc ita mã irom catea kãm mã apu ipa, nẽ hanẽan nẽ cô cati kôt apu pra. Ihtỳj rop 
tyc ita pryre kur to ipa, quê ihtỳj  mẽhĩa nõh pro nẽ ihcura nẽ ihkwỳkrẽ.

Rop tyc ita juphê nẽ ipim xur pej, kôt ca rỳmã ihnõ pupun nare.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Cuxê Krahô
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R op K ror  – O nç a P int ada

Rop kror ita mã ihtỳj irom mẽ hawên kãm apu hujahêr to ipa, pryre jĩ pej to pit hopàn 
to ipa. Quê  jũm ahte krĩ pê ampa mã apu mõ, quê ihtỳj kãm tẽ nẽ ihpro nẽ ihcura nẽ ihkwỳ krẽ.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Pohkroc Krahô
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Pàt jarahpêêre -Tamanduá

Pàt jarahpêêre ita mã ihtỳj irom hawên pà mẽ hakôt kôt apu ipa. Awcapàt mẽ amcro kãm 
quê ha apu mõ, nẽ jũri mõ nẽ nõ nẽ hõt krãn, nẽ jỹ, nẽ apu hapôj to nõ. Ihtỳj mẽ pàt ti ita ku, 
cuxwa crinaare pean pàtti ita ihtỳj ampo hô tetet mẽ rôrôt re kur to apu ipa.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Cuxê Krahô
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Krỳjre -Papagaio

Krỳjre ita mã ihtỳj apu pra nẽ ihtỳj ampo xô incot mẽ intep kur to apu pra. Ampo xô 
itajê: cojrehhy hy, pôjcot, cakrããre hy mẽ ahkrỳt hy.

Nẽ pĩ incrà mẽ crow pàr crà kre kãm mã apu incre nõr to ipa nẽ to ajpôt. Nẽ ihtỳjre  krỳ-
jre kwỳ itajê ipẽr pej.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Cuxê Krahô
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Po cahàc jarẽn xà

Ỹhỹ, po cahàc ita mã põõ kãm mã apu ipa, nẽ ihtỳj apên, acàti xô itajê mã apu cuku. 
Quê nẽ jũm krah tetet po xũmti ita jĩ kwỳhkrẽr nare quê ha cupê hahôc nẽ po cahàc cahãj ti jĩ mã 
impej te hajỹr.

Desenho: Helena Ahkrãhkwỳj Krahô

Texto: Guilherma Xah Krahô
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A nim ais inv e rt e br ados  da R e se rv a Krahô

Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem ossos.  O que faz a di-
ferença entre os invertebrados e os vertebrados é existência ou não  de espinha dorsal.  Segundo 
os estudiosos, os animais invertebrados são considerados os animais mais antigos do mundo do  
reino animal,  pois foi a partir destes animais que surgiram os vertebrados.

Os animais invertebrados possuem algumas características próprias na estrutura de seu 
corpo. Aqui na reserva Krahô esses animais podem  ser encontrados na terra, como as formigas 
e as minhocas, no ar, borboletas, insetos e  moscas, dentre outros, na água, como o camarão a 
lesma, e até mesmo no corpo humano ou de outros animais, como o bicho de pé, a pulga e o 
piolho, que são aqueles  chamados de parasitas.

Desenho: Valdivino Xôkã Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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Cagã K rit  

Cagã Krit mã increre nẽ hiproore nẽ hoprê nẽ ihtỳj apu pra nẽ awcapàt kãm pit apu pra 
nẽ amcro kãm apu gõr, quê ha tẽ nẽ ampo nã ajêt nẽ gõr. Nẽ apẽ kãm, tẽ nẽ ihtỳj ampo nã ajêt.

Cagã Krit re ita mã hoprê, ca amji caxuw ihpro quê ihtỳj jaraare pro nẽ cuku. Ita mã 
Cagã Krit re jarẽn xà.

Desenho e texto: Isaaca Cuhhê Krahô
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H êêre  

Hêêre ita mã huhpahtê japjêêre nẽ huhpahtê ita cahtih kãm ihcajcàr jakaati mẽ huhpahtê 
te cwat,  nẽ intep rãrã ti te hajỹr kãm pĩhhô caxwampê cumã ihcuhhê prãm.

 

Desenho e texto: Wilson Parkãmpen Krahô
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P acre  

Pacre ita mã catia nẽ ihtycte nẽ ihpar te seis, nẽ pĩh kre kãm apu ipa, nẽ awcapàt kãm mã 
hapôj xà nẽ hoprê quê ihtỳj ihnõ acaxwỳ pom ampo itajê...

Nẽ ihtỳj ampo jarare ku, pom tôn kre ryyri xuxyc re parati itajê cunẽa. Nẽ pĩhkre kãm 
mã hõt xà.

Desenho: Tais Põcuhtô Krahô

Texto: Luana Tejaka Krahô
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P e n Coc oot i

Ỹhỹ pen cocooti ita mã apẽh kãm apu pra nẽ ampo rã to apu apà to apu pra. Nẽ ihhôc tyc 
re nẽ ihtatap re nẽ  cacô cuxwa crinare nẽ inxô.

Desenho e texto: Mariana Caràhkwỳj Krahô
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Hêpohpoj

Hêpohpoj ita mã ihhôc pê ampohoa pyràc, incotre te hajỹr, nẽ ihpar re te cwat mã, nẽ 
ihtỳj tor quê ampo hôn cot nõhnã xà ca nẽ hõmpun nare.

Desenho e texto: Carmem Lúcia Krĩry Krahô
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Wewe Cahàc mã Gagã Krit

Ita mã cagã krit, nẽ awcapàt kãm mã apu pra, nẽ ajtea ihhôc ita jõmpun xà, ihpar te cwat 
mã.

Desenho e texto: Carmem Lúcia Krĩry Krahô



62 Ciências Krahô

Aràm hôc Côôre Jarẽn xà

Aràm hôc Côôre ita mã hõ  cute hajỹr nẽ ihhôc jahkaare  te hajỹr nẽ ihhôc tycre nẽ ihta-
tapre nẽ hiprore nẽ hackare ihhôc itajê mã imã hahkrepej...

Aràm hôc Côôre ita quê há jũri Aràm hôc hôc nã quê há ihrôt, nẽ quê ha cumã prãm quê 
ha ihhô ita ku nẽ mã tahnã ihrôt, nẽ quê ihtỳj ipàr itan apu ihrôt  hamrẽ.

Desenho e texto: Avânias Pyque Krahô
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Têêre Jarẽn xà

Ỹhỹ têêre ita mã irom kãm mã apu hari ampo hô nã, nẽ ipi hoo crinare te hajỹr Catire 
Cate mã ihkryjre itajê nẽ hohkêt xàm caha juhkãm mõ quê ha ihtỳj anã ihrôt nẽ quê ha Amã ihkôt 
nẽ acaprô to ihtic quêt quê há pryre nõ caprô to ihtic quêt rop caprô ampo caprô to mã apu ihtỳj 
ipa hanrẽ. 

Desenho e texto: Avânias Pyque Krahô



64 Ciências Krahô

P arat re

Paratre ita mã ihtetetre nẽ incrire nẽ quê ihtỳj tor nẽ apẽ kãm apu hapôj to mõr nã re 
awcapàt kãm pit apu ipa.

Desenho e texto: José  Crerôtyc Krahô
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Kopcatẽti

Kopcatẽti ita mã ihtyj apu pra quê jũ ri cumã ampo ty nẽ cumã nõ quê ha ityj apu caprô 
cũmtwỳ nẽ quê hanẽan jũm ikwỳ quê ha tẽ tahnã xà, pea quê ha amẽ apà quê ha ma tẽ nẽ ajõ nã 
xà, camã ikôt jũm jĩn ca cô ata krẽ. Nẽ kôp ti ita keanre, nẽ quê ityj apê ajõ cahkwỳ, nẽ Kopcatẽti 
ita jũhkrahte seis mã nẽ into hy tep ti pea hanrẽ. 

Desenho e texto: José  Crerôtyc Krahô
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Cukõj Kĩti

Cupyt kĩre ita mã haprỳ pê cukõj kĩti, nẽ ampo hô nã mã apu ipa nẽ quê ihtỳj acucàc, 
caxuw hahêr xà jahkre keatre, nẽ cukõj kĩti mã ihtyc ti nẽ ampo hô mã apu cuku, kukôj kĩti ita 
pijakrut mã: ihtuc ti mẽ caprêc ti.

Desenho e texto: Rômulo Crôôkẽn Krahô
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Kôpcatẽ jarẽn xà

Kôpcatẽ ti ita mã cahti ti te hajỹr, nẽ ihkrã mã intep tyc ti, nẽ apu ampo kên kur to ipa, 
quêha mẽ ampo kên jaxwỳ quê ha tẽ nẽ tahnã xà nẽ ihkwỳ krê nẽ to ihkra. Hanẽan Kôpcatẽ ti ita 
apu hanẽare, quê juri ampo ajakep nẽ nẽẽ apu ihhahac nare, quê kãm hĩn xi, pea quê ra kãm kôp 
nẽ ra ihkeanre hanẽ, cwỳr japê mã kôp catẽ ti ita apu hanẽare. 

Desenho e texto: Batista Põhympej Krahô
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Axunre jarẽn xà

Axunre ita mã incrire te hajỹr nẽ hiprore, nẽ ihpar te mã seis mã, nẽ ihkrã kãm hipàr 
pijakrut mã. Nẽ axunre ita ihtỳj apu ipa, nẽ hõt xà mã ma ihkrea kãm, ihkre ita kãm cumã ihkra 
crinare te hajỹr, quê ha ihtỳj ampo hô to amjĩ mã ihkra ton to ipa. Nẽ axunre ita apu hanẽare quê 
ajõ pur kãm amã kwỳr incrinare hanẽ, quê nẽ kãm amã hõmpun nare, quê apu apê hakep.

Axunre ita mã nẽ ihpec xà jamrẽare te hajỹr, amcro cunẽa kãm cumã hopên prâm.

Hõ axunre ita te hajỹr pea hamrẽ.

Desenho e texto: Batista Põhympej Krahô
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Ajĩnkru Krujti

Ajĩnkru Krujti ita mã ihhôctyc re te mã hipêj, nẽ huh kra re te seis mã, nẽ apẽ kãm apu 
pra, nẽ ihtỳj ampo cunẽa kur  to pra.

Desenho e texto: Mariana Caràhkwỳj Krahô
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H êêt y c t i

Ita mã hêêti, ihtyc ti, nẽ ihhô ti, que axa que nẽ impej nare, quê ihtỳj ha to acura.

Esta é a aranha. Ela é muito perigosa, se alguém  for picado por ela poderá até morrer.

Desenho e texto: Mariana Caràhkwỳj Krahô
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Ampo Kên Kô hi nare itajê

Ampo Kên Kryjre Kô hi nare itajê, pjê kãm apu ipa, mã ihkwỳ tor. Cô kãm hanean ampo 
kryjre kên apu ipa. Quê ihnõ ihtyj, axa quêt acaxwỳ, pom quê puhuti mẽ axũnre quê kãm axa, 
pean apê rop ti que acaxwỳ, nẽ parat re mã hoprêj nare te hajỹr.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Insetos da Reserva Krahô

Os insetos são os animais mais diversificados que existem no planeta terra. Existem 
milhões de espécies conhecidas e podem ser encontradas em quase todas  as partes do mundo.

Os insetos são os animais que possuem asas, três pares de pernas, um par de antenas e 
o corpo dividido em três partes visivelmente reconhecíveis: cabeça, tórax e abdome. Os insetos 
sofreram muitas transformações, adaptando sua forma de vida de acordo com o meio em que 
vivem, por isso os insetos de nossa reserva são muito diferentes dos insetos de outras regiões do 
Brasil. Aqui na nossa região, existem muitos insetos que não possuem asas, pernas, vários tipos 
de boca e a forma como se locomovem, ou seja, a forma de andarem. 

Na nossa reserva Krahô, existem várias espécies de insetos, as mais encontradas, lista-
mos a seguir:

Arranha - hêêre

Barata - paratre

Grilo -  arôjre 

Gafanhoto - Xycxycre

Escorpião - Pacti

Piolho de cobra - tônkreryti

Caranguejo- pajti
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Formiga - Axumre 

Formigão- Pêphààti

Borboleta- wewere

Abelha - apê ropti

Borboleta -Wewere

Mosca -  Kôpre 

Louva a deus - hêcanunũjre

Joaninha - Hêpohpojre

Gafanhoto - xycxycti

Joaninha - kàhtỳj kror re

Mosca - kôpti

Mosquito - kôpre

Lagarta - wetkàhtycre

Minhoca - cutõõre

Pulga - ropcôti

Piolho - incô

Insetos – ampo côõre

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Insetos

Na reserva Krahô, existem vários tipos de insetos. Existem alguns que vivem nas matas 
e  outros que vivem na aldeia, alojados nas paredes das casas, nos quintais. Os principais são 
baratas, grilos, moscas e aranhas caranguejeira.

Os insetos predominantes na mata são gafanhotos, formigas, borboletas, besouros, eu-
ropas, marimbondos e mutucas. Alguns se alimentam de folhas verdes, portanto todos esses 
insetos citados, além de outros,  ainda existem na reserva Krahô.

Desenho: Ednaldo Pirca Krahô e Márcia Prỳhkwỳj Krahô

Texto: Ednaldo Pirca Krahô
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Pom Pryre Incre Pĩn Ajpôt, nẽ Ihkwỳj Ajxwỳ 
itajê

Pryre ihtỳj pjêa hô itajê, ihkryjre nã: rop, prykàc, xãnre, cawar, ropti, xêpre, crôôti, 
cukôjre.

Pryre incre pĩn ajpôt itajê: nẽ incwỳn, hara, ihkrỳt, pom quê: Carĩre, cuxujre, ampo 
pryre.

Pom pryre pjê kãm ajcamẽ itajê kà kwỳ crecrer re, ihkwỳ kà hyhti te hajũr, pom quê 
mĩĩti cagã, wetre, prôtti. Pom pryre kên kà rerec re itajê incre pĩn ajpôt.

Pryre kên itajê cô kãm incre nõ, mã ajpôt pean ra ihtỳj amcrà kãm apu ipa, pom que: 
prôtti, craxwajre tom hàcre.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Insetos ou Invertebrados  
P rirt i

Ỹhỹ prirti ita mã catea to cati, nẽ cô kãm mã apu ipa quê nẽ amcrà mã hopir nare cô kãm 
mã apu ipa, nẽ hopàn xà mã ihtỳj cô kãm ampo kryjre ajxwỳ mã cuku nẽ hanẽan incre kãm mã 
apu ajpôt, quêha ajpôt nẽ apu inxia kôt ipa quê nẽ irer nãre, nẽ ihtỳj pĩ jarê kracri apu gõr. Nẽ 
cato ihpro nẽ amcrà kãm axi quê hartĩ xã ihcuran heapuro.

Texto: Samuel Ihkrery Krahô

Desenho:  Rômulo Crokẽn Krahô
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Caxàt Prẽpti

Ỹhỹ coxàt prẽpti jarẽn xà, caxàt prẽpti ita mã cô kãm apu ipa quê nẽ amcrà ma hopir 
nare. Quê amcrà ma api quê hartĩ xà ihcura heah puro kôt quê nẽ amcrà mã hopir nare, caxàt 
prẽpti ita mã ihtỳj cahãj nẽ hũmre nẽ pĩ kracri nẽ hakrit kre, kãm mã apu incre mã apu cuma 
ajpôt nẽ cati. Caxàt prẽpti ita pê pom quê crow ràkààhti pyràc nẽ hapjêhti nẽ hapy kãm intohti nẽ 
cuxwa, hõ caxàt prẽpti ita te hajỹr.

O  P e ixe  S ardi nha
O peixe sardinha vive dentro da água doce e  não consegue viver fora da água.  Se ele 

sair da água, poderá morrer por falta de ar para respirar.  Os peixes sardinhas colocam seus ovos 
em buracos de rochas, para seus ovos poderem se reproduzir. Ele se parece  com o peixe flamen-
go. A diferença é que tem uma bolinha pintada na calda. O peixe sardinha e muito gostoso.

.

Texto: Mariana Paakràt Krahô

Desenho:  Rômulo Crokẽn Krahô



78 Ciências Krahô

Pỳp

Ỹhỹ pỳpti ita mã cô cati kãm mã apu ipa, quê nẽ amcrà mã ho pir nare cô kãm pit apu 
pra.  Cô kãm mã cumã impej pỳp ita mã quê anã tẽ nẽ acuran pyrentu cô kãm amjĩ jacjê cô cati 
kôt incrinare te hajỹr pypti ita mã nẽ impej nare te hajỹr.

Texto: Marlene Krahô

Desenho: Rômulo Crôkẽn Krahô
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Krỳt

Ỹhỹ ita mã krỳt nẽ cô kãm mã apu ipa nẽ ihtỳj hanẽan krỳt ita cati nẽ ihtỳj apu ho pôj to 
apu ipa nẽ hanẽan tep kryjre pro nẽ cuku nẽ ihtỳj apu ipa nẽ cô cati kãm mã krỳt ita jê jõkêt nẽ 
krỳt ita mã cati nẽ hanẽan ihtỳj mẽ cuku nẽ impej nẽ krỳt mã ihtỳj apu ipa nẽ ihtỳj hanẽan tep 
kur to apu ipa nẽ wa xwahhi cri nare te hajỹr.

Texto: Mariana Paakra Krahô

Desenho: Rômulo Crôkẽn Krahô
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X w acô

Ỹhỹ, ita mã xwacô, nẽ tep japrỳ mã xwacô mã cô kãm mã apu ihtỳj apu pra, cô kãm mã 
apu pra quê amcrà mã hõ pir nare ihtỳj cô kãm ampo cà kur to ipa.  Xwacô ita mã catea te hajỹr 
cô cunẽa kôt apu ipa.  Xwacô ita quê amcrà mã api quê harti xà amjĩ kẽn kãm ihcura nẽ cô kãm 
mã apu cumã ipa jakrepej nẽ amcrà kãm mã apu cumã ipa jakrepej nare te hajỹr.

Texto: Marlene  Krahô

Desenho: Rômulo Crôkẽn Krahô
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P u pu u re

Ỹhỹ, pupuure ita mã cô cati kãm mã apu ipa nẽ catea mã nẽ quê ihtỳj mẽ cuku quê há 
jũm pupuure ita pupu nẽ ihcura nẽ ihtỳj amẽ cuku nẽ pupuure ita mã cô kãm mã apu incre nõ 
quê nẽ cô krã kà nã incre nõr nare nẽ quê ha cumã incre ajpôt quê há tahnã hoprê, ca ha hahkre 
kêt caxuw atyj apu xwa quê axa nẽ pupuure ita krajõkêt nẽ ihtỳj apu hĩ ku, quê há hoenẽan ihtỳj 
ampo xô tỳcre ku pupuure ita mã cô kãm mã apu ipa.

Texto:Yasmim Krahô

Desenho: Rômulo Crôkẽn Krahô
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Tep Xwa Japjê

Ỹhỹ, tep xwa japjê ita mã cô cati kãm mã apu ipa, quê nẽ cô paare nõ kãm mor nare pom 
cô cati apu hihkwa ita kãm mã tep xwajapê ita apu ipa nẽ cate mã quê ihtỳj axa nẽ cô kãm mã apu 
incre nõ  quê nẽ amcrà kãm incre nõr nare nẽ japjê ita mã hapjêti te ha hajỹra nẽ wajapjê quê axa 
nẽ ihtỳj ahcura nẽ pĩ cati cô cwỳrpê apu ihcuhhê itajê hy mã apu cuku nẽ tep japjê ita cre johkêt.

Texto: Yasmin Ihkyp Krahô

Desenho: Tais Põcuhtô Krahô
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Répteis da Reserva Krahô

Os Répteis possuem uma característica mais comum que é a locomoção se rastejando, 
roçando a barriga no chão. Aqui na reserva Krahô, existem muitas espécies de répteis, pois esta-
mos numa região do cerrado do Estado do Tocantins, onde eles melhor se adaptam.

Os répteis possuem respiração pulmonar, botam ovos com casca e não se dissolvem na 
água. Além disso, grande parte desses animais depende de fontes externas para manter sua tem-
peratura do corpo. 

A seguir listamos os répteis mais encontrados na nossa reserva.

Tartaruga - Caprãn Poore Sapo - Prôôti Perereca - Craxwajre
Jabuti - Caprãn Pej Jacaré - Mĩĩti Cascavel- Patti
Jararaca - parpup Lagarta - wetti Camaleão - kôcti
Caracol - twỳn Cobra -  cagã  Sucuri  - rohti
Lagarto - wepkàtỳjc Cascavel - hapỳjĩhôp tette Serpente -  pỳc caxỳc 
Sucuri  - rohtti Pararais -  xêw xêt Lagarto -  wêt re
Caranguejo - pajti

Desenho e texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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RÉPTEIS 
Caprãn Pej

Caprãn Pej ita mã irom, hawên, kruwakrô mẽ pohhê kô krac ri apu ipa. Pean pjê kre kãm 
mã hikwa, quê ha kãm hohkeat hanẽ ihkwỳ mẽ. Nẽ  ihtỳj caprãn pej ita apu ipa nare, quê ha xaa 
cumã cô wrỳ nẽ pjê inco, pea quê cormã cato nẽ ampo hy  incrà mẽ hituwa kre kôt apu ihkur to 
ipa.

Quê ha amcrà cato, pea quê há ma pjê kre mã axà. Nẽ cô wrỳc nõa kãm quê ha hipêr cato 
nẽ ikõ nẽ ampo krẽ. Pjê kre krãm mã caprãn itajê apu incre nõ ma amjia kôt ajpôt, quê nẽ incre 
kãm hikwa nare. Caprãm ita hôc pej intep ti nẽ ihtyc ti nẽ ihtatapre.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô e Helena Ahkrãhkwỳj Krahô

Texto: Antônio Pohkroc Krahô
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Hàkati

Hàkati ita mã ihtỳj irom, pàà mẽ hawêm kãm apu ipa, kre mẽ kẽn kre kãm mã ihkrĩ xà. 
Ihtỳj pryre jara mẽ pryre kryjre itajê kur to ipa, nẽ nẽẽ hoprê nare, quê axa nẽ nẽẽ acuram nare. 
Ihtỳj cupẽ hàkati itajê kwỳ to apu ajpa.

Pê xwahmã mãm mẽ panquêtijê ajco ihtỳj mẽ hàkati ita ku. Pean ita kãm quê nẽẽ hipêr 
jũm ihnõ kwỳ krẽr nare.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Antônio Pohkroc Krahô
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Kõcti

Kõcti ita mã cô cati tohkà nã cumã ipa prãm, nẽ ihtỳj mẽ hĩn ku, nẽ ampo hô tetet kur 
to ipa.

Quê hanẽan ihtỳj jũm mã hàn nẽ pjê kãm apu ipa ita nõ cura, nẽ hopir pej, quê ha apu pjê 
kãm cumã mor prãm,quê ha wrỳ,  nẽ apy mor krãn nẽ ma hapỹ mã api, nẽ apu kôt.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Mĩĩti

Mĩĩti ita mã hatê, nẽ cumã cô kãm hari prãm, quê ha cô kãm jêt to ihhi nẽ mõ nẽ api, cô 
tohkà nã harkjêc nẽ nõ ampo pryre mã, quê ha ihnõ tẽ nẽ tahnã xa quê ha cukrẽ, tep ku, nẽ quê 
hanẽan ihtỹj jũm jia nõ krẽ. Nẽ cô tohkà nã incre nõ, nẽ tahmã hoprê.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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P at t i

Patti ita mã Ihtỳj ahkêt cunẽa kôt apu ipa, pean kẽn kre mẽ kre kôt quê ha mõ nẽ jỹ nẽ 
apu kôt.

Apu ipa xà, quê ha cũmã pyt ihcapa nẽ amjakry quê ha cato nẽ juhnã hujahêr to mõ. Cute 
ampo krẽr caxuw. Quê Ihtỳj patti ita axa nẽ acura, xãm nẽẽ caxuw hahêr xà nare.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Põõhyhti

Põõhyhti ita mã cagãti catia mã, ihhôc tycti nẽ ihtaptapti, Ihtỳj apu hapôj to ipa, quê nẽ 
achar nare pean quê Ihtỳj apu acaprêprêc, põõhyhti  ita hanean Ihtỳj ampo kryjre itajê ku, prôôre 
mẽ amxôre, nẽ itar pjê ita kam ca atỳj juri ihnô pupu.

Desenho e texto: Leonardo Tupẽn  Krahô
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Pryre Pê Répteis Itajê Kwỳ

Répteis ita mã latim pĩn mã haprỳ ita: reptare, rastegar, pjê nã ajcamẽ. Pom pryre cahàc 
ihtu/ihtic  nã pjê kãm ipa itajê, ihkàhtỳj, ihkàhhyhti quêt ihka cuwrỳ nẽ increcrer pom quê: cagã, 
caprãm quêt pryxũm ti. Mẽr xwahnã pryre itajê caprô jakry, nẽ pjê cacro mã ihtỳj, ampo pry 
cahàc itajê pê vertebrados. 

Lagartixa -  Wet Kahtyc Re

Calango -  Wet re

Camaleão -  Kõc ti 

Cobra - Cagã

Jacaré - Mĩĩti 

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Pryxũmti

Pryxũmti ita mã catea te hajyr, nẽ ihkà tycti, nẽ hapy cajcàrti. Pryxũmti ita quê ihtỳj 
haxyhti nõhnã cato nẽ ihcura, xãm hoprê, quê cagã ita cuxa quê nẽ ihtyc nare, xãm cumã hõh 
pihtu jahkrepeaj te hajỹr. Quê ihtỳj Pryxũmti ita hapy to apu acaprêprêc, ca amji caxuw ihcyt, 
quê akãm tẽ.

Pryxũmti ita ihtỳj apu pàr kô cunẽa kôt ipa, nẽ quê ha kãm juri incre xi nẽ hõmĩ, kre 
nõhkãm, quê ha kãm cuxi pean nẽ kãm hikwa nare. Quê ha ihkrĩ nẽ amjia kôt ajpôt, nẽ apu hopàn 
to ipa nẽ cati, quê ha nẽ inxi to cati nare. Nẽ pryxũmti  ita ihtỳj apu pryre jara pê incre mẽ intaore 
kur to ipa, nẽ imprar tỳj crinare te hajỹr. Hõ cute amjĩ ton xà te hajỹr

Pea hamrẽ.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto Ovídio Kônry  Krahô
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P y caxy re

Pycaxyre ita mã cagã japrỳ nõ mã, ahkêt kãm mã apu cumã ipa prãm, cumã amco kĩn, 
ahhi jarêt mã hanẽan cumã ihkĩn. Pycaxyre ita hanẽan que ihtỳj axa, ipijakrut mã, pom ihhôc 
tepti mẽ ihtycti ita mã ihpa hihtỳaj to ihtỳj, quê ihtỳj acura. Pycaxyre ita hanẽan ihtỳj ampo kry-
jre itajê ku pom quê amxôre.

Desenho e texto : LeonardoTupẽn Krahô
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Wet Kàhtyc re

Wet Kàhtyc re ita mã ihtỳj apu pra. Quê ha ihtỳj  tẽ nẽ ampo kre nõ kãm nõ nẽ gõr. Nẽ 
hõt xà itajê mã : pĩhkre, rôr kre quêt pjê kre nõh kãm gõr, ampo itajê kãm mã apu hõt to pra. Pean 
hopàn xà mã: kàhtỳj re mẽ ampo jara re kryj re itajê. 

Nẽ Wet Kàhtyc ti ita, ihtỳj apu incre nõr to ipa, quê hà cumã incre ha, pea quê ha cumã 
pjê kwỳ nẽ kãm cunõ quê ha aric re ihkrĩ, nẽ amjĩa kôt ajpôt, nẽ hapôj nẽ apu hopàn to ipa nẽ 
cati. Wet Kàhtycre ita kraare quê nẽ peahôr nare, nẽ ihtỳt apu pjê cunẽa kôt pra, irom, pà, itajê 
kôt. Hõ Wet Kàhtyc re ita te amji ton xà te hajỹr.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto Ovídio Kônry  Krahô
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A s pl ant as da R e se rv a Krahô

Na Floresta da reserva Krahô existem várias espécies de árvores. Por isso, ela ainda é 
bastante preservada. Porém, infelizmente, na época de queimadas, o fogo destrói muito as matas 
e os animais de nossa reserva. A vegetação da nossa região faz parte  da Floresta Amazônica, 
pois isso possui um bioma muito respeitado e rico, tanto na Flora quanto na Fauna.

Na agricultura se destaca como principais produtos agrícolas como arroz, mandioca, 
farinha, cará, milho e feijão. Exemplos de espécies de plantas mais conhecida de nossa reserva, 
estão relacionados na lista a seguir: 
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Pé de buriti -  crow
Pé de pequi -  prĩ pàr
Pé de macaúba – ronhàc pàr
Pé de jatobá - pôj pàr
Pé de oiti – capôc re pàr
Pé de brunto - wahcatẽ pàr
Pé de cajuzim  - ahkrỳt re pàr
Pé de castanha de burro - krẽmre pàr 
Podoi - pyrãnre
Pé de mangaba – apên pàr 
Muricidanta - hô jiprore
Bacupari - cũmxê
Pé de puçá - krohtot
Pau de leite - aràmhôc pàr
Tucum - ron re
Sucupira - cuhtà
Pé de bacaba - caapêr pàr
Pé de buriti - crow pàr
Coco piaçava - rõpej re
Coqueiro - rõr kô
Pé de caju rasteiro - ahkrỳtre tekrãn re
Pau brasil - kop
Pé de babaçu – rõrti pàr
Pé de ingá – kõc jõj pàr
Buriti-  Crow
Cajuí -  ahkrỳt re
Pequi -  prĩn
Macaúba - ronhàc
Jatobá -  pôj
Mangaba -  apêm
Bacaba: caapêr
Oiti -  capôct
Cajá -  pyri
Tucum - ronti
Tucum rasteira - ronre
Najá -  awar
Mangabeira - apêmti
Ata - wahcatẽ cahàc re
Abacaxi-  nanare

Bacuri -  cũmxê
Coco -  rõr
Jenipapo -  prôtti
Bruto - wahcatẽ
Folha de carne -  amcôkryjre
Sucupira: cuhtà
Preta branco – cuhê kàhtyc
Caçado morro - pycajcô
Goiabeira – cwajap kô
Pau de leite -  aràmhôc
Murici -  cutẽre
Jabuticaba - caprãn jô krohtot
Candeia - pĩroc
Folha larga -  Wrỳwrỳcti
Sambaíba - krati
Pati - wôôti
Aroeira: kopcahàcre
Castanha de burro -  krẽmre
Axixá -  cakrãre
Araçá - tẽcràj re
Ingá -  kõc jõj 
Puçá -  krotot
Inharé - hujõjre
Olho de boi -  pry to xô
Marmelada -  wa jõntot xô
Jatobá de vaqueiro -  põj kõre
Puça da casca dura - krohtot timre
Muricidante - hôjiprore
Maria preta -  ampo xô tycti
Cachamorra - pycajcô
Coco piaçava -  rõpejre
Maracujá nativo -  irom jõ marcũjã
Cocori -  Cre xãã re

Desenho: Márcia Krãjrê Krahô
e Rogério Xĩprô Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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P l ant as da R e se rv a

Tucun rasteiro  - Ronre
Ita mã ronre pàr, hôô pej ca atỳj krẽ, nẽ hanẽan ihhy to ihtwỳn capa, nẽ to akĩ pê, quê ha 

akĩ tyc nẽ impej.

Este é o pé de tucum rasteiro. O tucum pode ser usado para comer cru, ou torrar para 
retirar a gordura, para passar nos cabelos, para ficarem pretos, lisos e bonitos.

Desenho e texto: Darlene Acàkwỳj Krahô
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Pujõxô - Pé de bacuri rasteiro

Ita mã pujõxô ihhô japjêre, nẽẽ hôô jacotre nẽ ca nẽẽ hôô krẽr nare, caakrẽ que ajõ kre 
tu.

Este é o pé de bacuri rasteiro. Possui a folha  comprida, cuja  a fruta é redonda,  amarela. 
Ninguém pode comer, senão nasce papo.

Desenho e texto: Darlene Acàkwỳj Krahô
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Mangaba - Apên

Ita mã apên pàr hôô jacotre, nẽ inxô nẽ ipàr tekrãnre, hakôt kãm mã apu ihcuhhê.

Este é o pé de mangaba, possui uma fruta redonda e doce.  O pé de mangaba é baixinho 
e fica na chapada.

Desenho e texto: Darlene Acàkwỳj Krahô
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H ot hô – P at i R ast e iro

Ita mã hotre pàr, quê amã aprartỳj prãm ca hitwỳp nõ capa, nẽ icãmxa, quê ha acakõn 
pa, nẽ ato ihtetet.

Desenho e texto: Guilherma Xàj Krahô
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P l ant as M e di cinais da R e se rv a Krahô

Aqui nas matas de nossa reserva Krahô, encontramos  diversas espécies da vegetação 
nativa do cerrado tocantinense. Encontram-se reserva Kraholândia diferentes espécies de plantas 
nativas com características medicinais da flora da nossa reserva. 

Nosso território vem sofrendo muito, nos últimos anos com a devastação, principalmen-
te por causa das queimadas e  da  implantação de agricultura de soja e da pecuária,  esse fato tem 
trazido  graves problemas para a sobrevivência da flora e da fauna de nossa reserva. Por isso, 
é muito importante registrar, em nossos materiais didáticos, as espécies de plantas medicinais 
encontradas na reserva Krahô.

Segue na relação abaixo algumas espécies de plantas  Medicinais, que podem ser encon-
tradas na reserva Kraholândia.

Folha de carne – amcôkryjre  Folha larga – wrỳwrỳcti
Cadeia – pyroc    Cachamorra – pycajcô
Sambaíba – krati    Pau de leite – aràmhôc
Paté – wôôti     Aroeira  - kopcahàcre
Castanha de burro – krẽmre  Podói  - pyrãn re
Sicupira – cuhtà    Folha de Negramina - Pêphà Hô
Bacuri Rasteiro - Cumxê Cahàcre Hô

Desenho e texto: Simone Crowcy Krahô
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Pêp hà Hô 

Quê atu kẽn ca amji mã ihhô nõ ta nẽ ihcagõ nẽ to cacô tôôre nẽ ihpentu. Pea quê ha  
hapãã mã atu to impej.

F ol ha de  N e gr am ina
Se alguém estiver com a barriga ruim, tira a folha e esfrega até se tornar uma espuma 

grossa, daí a pessoa toma toda.

Desenho e texto: José Messias Krahô
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Cumxê Cahàcre Hô

Quê akra apê hahôc,  nẽ ramã ihpec. Ca caxuw ihhô nõ ta nẽ icãmxa nẽ harkwa kãm cacô 
pit joxwỳ, pea quê ha cupê hakep.

B acu ri R ast e iro
Se a criança ficar com diarreia, tire quatro folhas, mastigue e coloque a água da folha na 

boca da criança.

Desenho e texto: Carmem Lúcia Krĩrĩ Krahô
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Acàre hô

Quê akra apê hahôc  nẽ ramã ihpec, ca caxuw ihhô kwỳ hu, nẽ ihcãm xa, nẽ harkwa mã 
amẽ. Pea quê ha cupê ha kep.

 

F ol ha de  Cande ia
Se a criança ficar com diarreia, tire muitas folhas, mastigue, coloque na boca da criança, 

logo ela ficará boa.

Desenho e texto: Samuel Ihkrery Krahô
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Aràmhôc Hô

Quê akra cakro ca caxuw, ihhô nõ ta nẽ to ihhor hot, quê ha hakry ca ha to ihcumrã, quê 
ha hakry pyrentu.

F ol ha de  P au  de  L e it e
Se a criança estiver com febre, tire muitas folhas, coloque na panela, para ferver. Quan-

do ferver, tire do fogo, deixe esfriar um pouco, dê um banho na criança.

Desenho e texto:  Darlene Acakrwỳj Krahô
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Amcô Kryjre Hô

Quê ato xà, nẽẽ nẽ rỳmã amã impej nare, ca amjĩ mã ihhô nõ ta nẽ ihcahy pẽxê nõ jihôt 
kãm, nẽ kãm Cumã cacô to pit ihpepec.

F ol ha de  Carne

Serve para dor nos olhos. Se alguém estiver com o olho doendo, tire a folha, coloque no 
pano, bata e coloque uma ou duas gotas no olho.

Desenho e texto: Ovído Kõnry Krahô
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Kàj Krã Pàr Hô

Quê akra apu apê hõjahir, ca caxuw ihhô kwỳ hu, nẽ to capa nẽ cô kãm agã, pean to 
ihkõm.

F ol ha de  P au  A m argo
Se a criança estiver vomitando, tire muitas folhas, queime, amasse, na água e dê para a 

criança tomar.

Desenho e texto: Darlene Acakwỳj Krahô
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A s pl ant as da r e gi ão

Na reserva Krahô há muitas plantas, mas nem todas elas são conhecidas por muitos 
de nós Krahô. Na parte preservada na área Krahô, temos algumas plantas altas e outras muito 
baixas. A maioria das plantas que ocupa lugar na reserva são as que não dão frutos, visto que as 
frutíferas são poucas.

Próximo à Aldeia existem plantas que servem para remédios caseiros, além de outras 
que são venenosas. Próximo à aldeia também há plantas espinhosas, e outras muito  perigosas. 

Na aldeia, a comunidade precisa usar plantas para sobreviver e coletar os frutos para 
comer. Além disso, algumas plantas são usadas como remédio. E ao mesmo tempo, algumas 
plantas podem até causar problemas, tais como,  ferida, tontura, vômito, além de ouros proble-
mas de saúde.

Desenho e texto: Marcos Rõrehhô Krahô
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A s pl ant as da r e gi ão

Há vários tipos de plantas na nossa região. Algumas plantas servem para remédio. Por-
tanto, como nós Krahô  dependemos  da natureza, as plantas são muito importantes para nós. 
Todos os Krahô  conhecem os caminhos que nos levam onde podemos encontrar as plantas. São 
muitas plantas  na nossa região. Portanto, as plantas são muito importantes para a alimentação, 
tem flores, folhas, frutos e sementes que servem como alimento.

Desenho e texto: Robson Krahô
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P u ç á

O puçá é a fruta muito gostosa e fica nas matas,  natureza. 

Desenho e texto: Robson Krahô 
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P l ant as A qu á t icas da R e se rv a Krahô

Na reserva indígena Krahô,  existem algumas espécies de planta aquáticas nos rios, cór-
regos e  lagos. Algumas dessas espécies de plantas aquáticas servem de abrigo, alimento para os 
peixes e outros animais, principalmente os invertebrados.  Entre essas plantas, estão os aguapés 
e samambaias. Elas costumam ficar nos locais mais calmos, presas ao solo do fundo da água ou 
pregadas nas raízes da outras plantas, totalmente submersas ou com folhas e flores, que ficam 
sobre a água.

Desenho: Leonardo Tupẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Kropat  hô

Krôpat hô ita mã ihkêan re nẽ hupa. Côhpaare mẽ hĩpô tohkà nã mã jamãn cumã hirõt 
prãm, amco kãm.

Kropat ti ita hôh pohti, nẽ ihhôc curàhti, nẽ ihcukrehti,nẽ nẽẽ ampo kôt mẽ to ihkõm xà 
caxuw impej nare, quê ihhôc apu ajarkwa poc, ca ihhô nõ camxa quê ato ihên.

Desenho: Wilson Parkõmpn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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P l ant as A qu át icas
Kôjker  -  Samambaia 

Kôj ker ita jirõt mã, cô kryjre tohkà nã mã jamãn apu ihcuhhê. Ihhô tỳjre nẽ ihhô jahyt 
re, nẽ ihhiire, quê ha ihhôn tuw nõ cato nẽ cupê cukôj japyre pyràc, quê ha curea cajõt rehnã.

Desenho: Carmem Lúcia Krĩrĩ Krahô, Rômulo Crôôkẽn Krahô e Mariana Caràhkwỳj Krahô
Texto: Tais Põcuhtô Krahô 
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Crow  hô 

Crow hô mã harêh kãm mã ihkô. Pyjê mã mã mẽ crow hô ita hyr prãm, quê ha ihtỳj mẽ 
ihhyr to ahho: kàxwa mẽ kàhkror nã. Ihtỳj mẽ to: Cahàpej mẽ cahà cahàc, côhpip, cahà cati, 
càhààre.

Crow hô ita mã hanẽan mẽ ihkĩ caxuw impej, to akra kĩ cuhhõ, caacô to quê ihkĩ harêt nẽ 
ihkên pej caxuw. Ihhô capi nẽ ihhô nõ cajõc nẽ ihcaagõ nẽ hãmprô to akrã cuhhõ, quê xa pytwrỳ 
hacot nẽ kwỳr pỳ ca to hanẽ.

Desenho: Mariana Caràhkwỳj Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Mrĩ re hô

Mrĩ re hô ita mã cô into kà nã quêt awrerec kãm mã ihhô apu ihcuhhê. 

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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F ol has e  P l ant as

T e p
Tep ita mã cô kãm apu ipa, quê nẽ amcrà kãm incaca nare, cô kãm mã cumã ĩncaca xà, 

ampo itajê mã cuku, ampo  xô, cô japxê ku hanean. 

Desenho: Darlene Acàkwỳ  Krahô

Texto: Maria Rosa Amxôkwỳj Krahô
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Kõc jõj xô

Harê: ipàr juwuhi xà pjê kãm.

Ipàr: hũhpahtê mẽ ihhô mẽ hô juwahi xà mã. 

Ihhô: mã incaca xà mẽ hopàn xà caxuw.

Irã: ampo rã, ihhy caxuw. Nẽ wewere mẽ apê rop re te cahôr caxuw.

Hô: kãm mã ihhy, nẽ pjê kãm ajxwỳ nẽ hipêr hirõt. 

Desenho e texto: Alcides Pirca Krahô
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Mac Pàr

Mac pàr ita mã krĩ, kãm ipàr crinare te hajỹr,  ikre cunẽa kôt mac pàr itajê. Nẽ ikre ca-
pehnã ihcuhhê nẽ homkrã cati nẽ impej crinare te  hajỹr. Nẽ ihtỳj an, cunẽa kãm  hô, mã mẽ cuku. 

Desenho e texto. Guilherma Xah krahô
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Ampo xô tycti pàr

Ỹhỹ ampo xô tycti pàr, ita mã irom kãm mã ipàr apu ihcuhhê. Mã hô xa jõ pyt wrỳ kãm 
ahtwỳ mã jamãn apu hô. Mã ihtỳj amẽ cuku, mã haneãn ihtỳj pryyre itajê apu  cuku; rõhti, pytẽ-
cre, cũmtũm itajê. Mã hanẽan ihtỳj ampo xô tycti pàr ita kãm pry cajĩ   hapôj nẽ ihcura, mã ipàr 
incrà.

Desenho e texto: Guiherma Xah Krahô
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Têgràjre Pàr

Têgràjre Pàr ita, mã põõ kãm mã ipàr apu ihcuhhê. Nẽ ihtỳj mẽ hô ku, nẽ ihkà mã mẽ 
ihhy caxuw impej, quê ahy ca ihkà kwỳ jĩjĩ, nẽ pej mẽ to ajcacwa nẽ to amji cukê. Mã ihtỳj 
hanẽam tegràj re pàr ita, kãm hôhtyjcti pàr hapôj, nẽ ihcura mã incrà. 

Desenho e texto: Guiherma Xah Krahô
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Ahkrỳt - Caju

Ahkrỳt ita mã krĩ kãm ipàr johkêt, nẽ ipihhoa kãm ihkwỳ: xwa nẽ inxô, ihkwỳ cukre nẽ 
ihcam cam. Pean ihtỳj mẽ kẽn  kracri  ipàr  apu ihcuhhê. Ihtỳj mẽ ahkrỳt hy  to mẽ,  ihcajro nẽ 
mẽ ihhy ku. Pean ihkũm mã hupa, quê ihkũm akuc cajro, quê akuc nã ihcahkũm quê akuc ihtyc, 
nẽ ihkêarnre hanẽ.

Desenho: Daniel Rêêj Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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A nim ais 
R opt y ct i

Roptycti  ita mã côhkãm mã apu ipa nẽ ihtỳj cô kãm ihkra pea quê ihkra  itajê apu cumã 
cati quê ha ihtỳj apu amjĩ kôt apu to ipa. Pean quê ha apu cumã cati quê ha amjĩ tê te hirên pa 
nẽ ihtỳj ahte apu pra quê ha hanẽan ihkra itajê apu cati nẽ ihtỳj ma apu pra quê ha nẽ ramã apu 
hõnxê to apu  amjĩ japackre nare ropti ita mã cô kôt apu pra quê nẽ amcrà mã hopir nare, ropti 
ita mã ihtỳj ampo canẽa ku hõ ropti ita jarẽn xà te hajyr.

Desenho e texto: Nanci  Amcôkwỳj Krahô
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M rãm  Kênt i

Ỹhỹ ita mã mrãmkênti, cô kãm mã apu ipa nẽ impej nẽ mrãmkênti ita mã côh   nõ pyxit 
kãm  apu ipa nare, ihtỳj apu ampo kur to apu ipa.  Nẽ cumã impej quê nẽ amcrà mã hopir nare,  
côh  kãm mã apu ipa nẽ ihtỳj  mrãmkênti  apu ipa nẽ ihtỳj tep kryire kur to ipa cô japxê te  hajỹar  
cumã hàn, hõ mrãmkênti ita te hajỹr.

Desenho e texto:  Marcos Paulo Pryntcap Krahô
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Cu t ap

Cutapti ita mã cô kãm apu ipa, nẽ ihtỳj cô kãm incre nõ, quê ha cunõ nẽ ma ihtỳj apu mõ 
quê ha nẽ ramã apu incre to amjĩ japac kre nare. Quê ha juhnã caxuw apu ajpôt  nẽ juhkãm apu 
pra nẽ juhnã caxuw apu cati nẽ ihtỳj apu ipa. 

Desenho e texto: Nanci Amcôkwỳj Krahô
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Krãn re

Ỹhỹ tep ita japrỳ pê mã  krãnre ita mã cô kãm mã apu ipa kẽn crà nã mã apu cô japxê kur 
to ipa, quê nẽ côh cati  mã mõr nare curia apu ipa quê nẽ ajo nõh inxar nare incrire nẽ hacotre, 
quê nẽ cõ acati mã ihpỳm nare cô paare kôt mã apu ipa nẽ cre curia gõr.

Desenho e texto: Josimar Cahyhkà krahô
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Pàrkààre

Ỹhỹ pàrkààre ita mã côh cati kãm, kẽn crà nã apu ipa nẽ ihtỳj cô japxê kur to ipa, nẽ 
ihtỳj mẽhkwỳ  mẽ kuku.  Quê  ihtỳj mã jũm  mõ nẽ to ihkwỳ pro nẽ ma krĩ mã to mõ, nẽ ihprõ 
mã cuhõ quê caxuw cuto nẽ tahnã cuca quê tahnã hamĩ panẽr kãm to hãm nẽ cukrẽ 

Desenho e texto: Rayana Krancrê Krahô



126 Ciências Krahô

T e p  P ãc re

Ỹhỹ tep  pãcre ita mã cô cati kãm mã apu ipa nẽ cô cati ita kãm mã apà.  Quê ihtỳj ajo nã 
cuxa, ihtỳj cô kãm apu hopán to ipa  quê juri ampo pã nẽ ma ra hõmpu nẽ ma hũrmã tẽ nẽ cukrẽ.  
Nẽ côh catia  kãm apu ipa nẽ kãm incre nẽ mã mã côhcati kãm  apu ipa.  Nẽ ihkà pẽ pom quê mẽ 
pajĩa  kà pyràc hõ cute hajỹr.

Desenho e texto: Josimar Cahyhkà Krahô



127Ciências Krahô

Kõrõre

Ỹhỹ kõrõre ita mã cô kãm mã apu ipa, quê nẽ cô cati mã ihpỳm nare krehnã mã apu ipa. 
Quê ha incre nõ,  quê ha incre pĩn quê ihkra ajpôt nẽ hõhkêat hanẽ, nẽ apu ampo cà kur to ipa nẽ 
incrire te hajỹr  nẽ, nẽ cati nare ihkryjre te hajỹr nẽ hanẽan nẽ huphê nare, ca prĩ re nẽ hanẽan ca 
atỳj to ihpro nẽ krẽ.

Desenho texto: Samuel Ihkrery Krahô
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P l ant as f ru t í f e ras da R e se rv a Krahô
 

Na nossa reserva Krahô, as paisagens, as matas e as espécies de plantas nativas  típicas 
do cerrado do Estado do Tocantins são muito bonitas e frutíferas. Tudo isso faz parte de nossa 
história e geografia, pois quando nós, indígenas Krahô, viemos para essa região, já foi pensando 
na beleza e na riqueza natural. Naquela época, segundo os mais velhos, tudo era muito distante, 
não havia cidades perto de nossas terras, assim,  as plantas da floresta e os animais eram muito 
preservados. 

Mas mesmo assim, nas matas de nossa reserva ainda colhemos muitas frutas nativas. 
Quando está na época das frutas, as mulheres e crianças saem para as matas colherem frutos para 
se alimentar. As plantas frutíferas da nossa reserva mais  conhecidas, estão relacionadas a seguir:
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Axixá  - Cakrã re

Abacaxi de raposa – nanare

Ata – wahcatê cahàcre

Araçá – têcray re

Buriti – crow

Bacuri - cũmxê

Bacupari – puu jô xô

Beira d’água – irom jõ capocti

Bruto - wahctẽ

Bacaba – caaper

Buritirana – crow waráre

Coco piaçava – rõpej re

Catolé – hotre

Coco babaçu – rõr cati

Cajá – pyrij 

Cajuí -ahkrỳt re

Cocorí – crexããre

Grão-de-galo – têcràjre cahàcre

Goiabada de porco – crô jõ cwajab

Ingá – kõc jõj

Jenipapo – prôtti

Jatobá de porco – põj

Jatobá de vaqueiro – pôj kõre

Maçaranduba – prykàhcacôxô

Maracujá nativo – marcujã

Maria preta – ampo xôhtycti

Muricidanta – hôjiprore

Marmelada – wajã intot xô

Mirindiba – craa jõ xô

Mutamba – 

Mangaba – apên

Macaúba – ron hàc

Inharé – hujojre

Oiti – capocre

Olho-de-boi – pry to xô

Puçá da casca dura – krohtot tnre

Puçá – krohtot

Pequi – prin

Sapucaia – côjre

Sucupira – cuhtà

Tucum – ron ti

Tucum rasteiro – ronre

Urucum – py

Jurubeba – hômjĩ ti

Canapum – cantapu

Inajá – awar

Tarumã – krokoc pênô

    
Desenho: Natália Kraatihkwỳj Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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O it i 

O oiti é uma fruta do cerrado que serve para alimentação e fazer suco. Além de alimento,  
também serve para remédio.

Desenho e texto: Natália Kraatihkwỳj Krahô
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A raç á 

O Araçá é uma fruta mito gostosa. A planta cresce e começa a dar frutos.

Quando a fruta amadurece, fica amarela.  É uma fruta de que os Krahô gostam muito.  
Mas os animais também adoram essa fruta.

Desenho e texto: José Messias Péehá Krahô
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A s pl ant as e  os  anim ais

Na minha região existem muitos animais que vivem perto da minha aldeia como: capi-
vara, cutia, paca, veado, catitu, onça, tatu e outros. Atualmente,  os animais ficando mais escas-
sos, devidos às queimadas, caças e outros fatores que vêm contribuindo para isso

Nós indígenas também matamos os animais, principalmente, os caçadores, que matam 
qualquer tipo de animais, como: paca, cutia, catitu, por isso os animais estão ficando cada vez 
mais poucos.

Os animais precisam viver também, por isso, nós temos que cuidar da natureza, não 
tocar fogo nela, se fizer isso, queimaremos todas as frutas que os animais precisam comer, além 
de causar um  enorme dano ambiental.

Desenho e texto: José Messias Peehà Krahô
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Ampo Jirõt

Ampo jirõt, hanẽan ihtĩr xà: Ihtỳj hirõt nẽ ajcamẽ nẽ, irã nẽ incrà.

Ampo jirõt kwỳ, ihtỳj ampo pàr nã hirõt, amco kãm nẽ cô kãm.

Desenho e texto: Karina Hôhkwỳj Krahô
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Wahcatẽ

Ita mã wahcatẽ pàr, ihtỳj haneãn nẽ mẽ hô ku, cuxwa, nẽ ĩnxô.

Põõ jipôc ri mã apu ihcuhhê nẽ ihkà mã mẽ ihtê caxuw  impej.

Este é o pé de bruto, que possui uma fruta muito saborosa, por isso os indígenas gostam 
muito de comer.  O pé fica na beira do mato.  A casca dessa fruta serve para curar a ferida.

Desenho e texto: Mateus Xooco Krahô
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Hujojre - Niare

Ita mã hujojre pàr, hô intepre nẽ cuxwa, ihtôôre, nẽ inxôôre. Hakôt kôt mã ipàr apu ih-
cuhhê, ca hanẽan atỳj ihkà kãm cô nẽ to ikõ, que nẽ apu ahy nare.

Este é o pé de niare, que dá uma fruta é vermelha,  gostosa e  muito doce. O pé fica na 
chapada. A casca serve para remédio e para curar a ferida.

Desenho e texto: Alcides Pircà Krahô
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Répteis da Reserva Krahô

Os Répteis possuem uma característica mais comum que é a locomoção se rastejando, 
roçando a barriga no chão. Aqui na reserva Krahô, existem muitas espécies de répteis, pois esta-
mos numa região do cerrado do Estado do Tocantins, onde eles melhor se adaptam.

Os répteis possuem respiração pulmonar, botam ovos com casca e não se dissolvem na 
água. Além disso, grande parte desses animais depende de fontes externas para manter sua tem-
peratura do corpo. 

A seguir listamos os répteis mais encontrados na nossa reserva.

Tartaruga - Caprãn Poore  Sapo-Prôtti
Perereca - Craxwajre  Jabuti_ Caprãn Pej
Jacaré - Mĩĩti   Cascavel- Patti
Jararaca - parpup   Lagarta – ampo côôti
Camaleão - kôcti   Caracol - twỳn
Cobra  - cagã   Sucuri - rohti
Lagarto -  wet kàhtycti   Cascavel - patti
Serpente - cagãti   Pararais  -  xêw xêt
Lagarto  wet re   Caranguejo - pajti

Desenho: Helena Ahkrãhkwỳj Krahô
Texto: Leonardo Tupẽn Krahô
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Répteis da Reserva Krahô 

Na reserva Krahô existem poucas espécies de répteis.  Os mais conhecidos e predomi-
nantes são os jacarés, tartarugas, sapos e rãs.  Esses animais costumam viver mais dentro da 
água em rios e lagos. Esses animais são pouco predominante na nossa reserva  devido à área da 
reserva possuir poucos lagos e rios, além da presença dos predadores.

Desenho: Mariana Caràhkwỳj Krahô e Guilherma Xah Krahô

Texto: Màrcia prỳhkwỳj krahô



138 Ciências Krahô

O s anim ais m am í f e ros  da R e se rv a Krahô

A terra de nossa reserva indígena Krahô possui uma a fauna e a flora muito ricas, princi-
palmente, por abrigar em seu território diversos tipos e espécies de animais e vegetais, uma vez 
que  o cerrado é considerado um bioma, que ocupa uma área muito extensa em nosso Estado do 
Tocantins.

A área do cerrado de nossa região se caracteriza principalmente pela ocorrência de uma 
vegetação com muitas árvores de pequeno porte e clima mais seco. Essa região é ideal para o 
aparecimento de diversas espécies de animais. Um dos elementos que mais favorece a biodiver-
sidade dessa região  está ligado aos córregos, lagos e rios que o cercam, sendo dois mais impor-
tantes, Rio Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno.

A seguir apresentaremos os principais animais mamíferos que habitam nossa região de 
cerrado e podem ser encontradas na reserva Kraholândia.
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Macaco  - cukôj

Cutia -  cukên

Anta -  cukryt

Capivara  - cũmtũm

Onça -  ropti

Paca -  cra

Veado  - po 

Tatu -  tôn

Catingueiro -  Caràre

Papa-mel -  krokroc  

Gambá  - quiire

Caititu  - crôôre 

Peba -  awxêt

Quati  - wakõ

Rato  - amxôre 

Guariba -  cupytre

Lobo guará - puuti

Tatuzinho  -  xĩnre

Raposa  - xoore

Caititu - crôôre

Veado  - po

Veado do campo - jãxy

Guandu  - crojti

Preguiça -  pàt cahàcre

Leão - rop jãma hôhti

Vaca - pry kàc 

Zebra - cawar cahàcre

Tatu china -  xĩnre

Jumento  - cawar re

Lobo - puuti

Mateiro - jãxy

Onça pintada – rop kror

Sussuapara – rop caprêc

Suçuarana – rop pruprure

Onça preta – rop tyc

Preá – gĩjare

Mucura – krore

Gambá – pyquere

Rabo de couro – tomti

Suíça – pàtcàcre

Cachorro – rop

Morcego – xêpre

Gato – xãnre

Desenho: José Dilson Krahô e Cláudio Wacmẽ Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô



140 Ciências Krahô

Mamíferos e Répteis 
Xêpre  Jarẽn  Xà  - Morcego

Xêpre itajê mã kẽn kre kãm mã apu ipa nẽ  jamãn awcapàt kãm mã apu pra nẽ amcro 
kãm mã  hõtxwa.  Quê ha hõt caxuw ahparmã ihkrã to ajêt nẽ gõr. Xêpre ita cupa , xãm ihkwỳ 
ampo caprô to ikõ mã ihkwỳ  ampo caprô to mã ihkwỳ ampo rã cacô to ikõ pom quê: pôirã mẽ 
têê crê rã cacô awcapàt kãm quê ha hapôj  nẽ apu  to  ikõ. Xêpre itajê cahãj itỳj ihkra to pjeahô, 
cumã ihkà nẽ cacô kôt mã ihtỳj ihkrare to pjeahô xêpre kraare inxi catut nã harij rehnã.

Xêpre mã ampo caprô xà itajê mã catihti nẽ ihtỳj ti te hajỹr, cumã carĩr jõ jakep prãm. 
Quê ihnõ xà axa, quê akãm raiva cato ca apu   amji krã , nẽ akãm waj hapôj.

Desemho e texto: Wilson Parkãmpen Krahô
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Prykàc  Jarẽn  xà - Gado

Pryre te pjeahôr itajê cunẽa ihkra, to pjeahô, pomquê: Prykàc, rop, japtôrti , cukôj , 
Prykàc , carà , cawar, xũmẽnre, cukên, amxôôre nẽ ampo pry johkeat.  Quê pryre itajê  nõ mã 
ihkra ihpỳm nẽ tahnã hoprê crinããre hanẽ, ca nẽ ihtêp nare, nẽ hamãr pej mẽ ihkà to pit to pjeahô 
xãm ihkàhcacô  tyj, typ kãm, inxô xà kôtmã inxô nẽ cumã ihtỳj xà hõ, nẽ hanẽan cacô capẽn mẽ 
cô nẽ pom inkrããri inkà cacô ita kãm nã hũtar xà. 

Pean prycàc mã ihkà cacô cuxwa ihtỳj mẽ pa jĩ inkra pê to ikõ xãm  ihtỳj, prykàc  ita ka 
cacô cati, nẽ ihtỳj, pôôti mẽ caxwa to apa, cu hanẽa pahtỳj mẽ cuku.

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô

Texto: José Crerôtyc Krahô
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Carà - Veado

Carà ita mã caprêc re, nẽ hũmre mã  apu hĩpàr , pean cahãj mã hĩpàr jamrẽare. Carà ita 
jopàn xà pihhô, ihtỳj ampo xô , ampo hy mẽ ampo rã ku, nẽ cumã  cotre hô tetet xàn. Nẽ hõt xà 
mã: hakôt , irom mẽ pà , itajê kãm mã apu hõt to ipa.

Carà cahãj mã apu ihkra,  pyxit  nẽ ihtu kãm harij, quê ha to ihtic nẽ apu to ipa nẽ cumã  
ihpỳm,  nẽ cormã ihte peacre hanẽ. Nẽ caràre  ita ihkra nã hoprê nare, kãm huphê, nẽ cumã pa. 
Nẽ ihtỳj mẽ carà ita kra to ojpa krẽ kãm.

Quê ha caràre ita nõ mã ihkra ihpỳm quê ha ihkà cacô to pit apu  peahô xãm quê cormã 
nẽ amjĩa  kôt hopàn nare. Carà ita mã impar tỳj crinare te hajỳr. Kôt mã hõ haren xà te hajỹr.

Desenho e texto: Ovídio Ronry Krahô
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Rop kror 

Ita mã rop kror, hoprê incrinare, quê jũri anã cato nẽ ihtỳj acura nẽ akrẽ, xãm hatê incri-
nare. 

O nç a P int ada
Esta é a onça pintada, que é muito valente. Se ela encontrar alguém ou um animal, na 

mata, ela o come, porque ela é carnívora.

Desenho e texto: Ovídio Ronry Krahô
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A nf í bi os  da R e se rv a Krahô

Os anfíbios são animais formados, a partir de larvas aquáticas que se deslocam com 
uma cauda e respiram por brânquias. Quando pequenos são chamados de girinos. Depois sofrem 
transformações, tornam-se animais adultos, adaptados à vida no meio terrestre.

Os anfíbios adultos têm quatro patas que servem para seu deslocamento em ambiente 
terrestre, e cada pata apresenta cinco dedos. Respiram por meio de pulmões e ainda obtêm oxi-
gênio por sua pele fina e permeável. Sua reprodução ocorre na água, onde se dá a fecundação 
externa e onde ficam os ovos.

Apresentaremos, a seguir, os principais anfíbios que habitam os lagos, córregos e rios de 
nossa região e podem ser encontradas na reserva Kraholândia.

Rã – tom hàcti

Perereca - prôt cajejre

Sapo  - Prôtti

Desenho: Rômulo Crokẽn Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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T ôn Kre ry y

Ce nt ope ia
Tôn kre ryyti ita jupaa, xãm imprar tỳj. Quê ihtỳj axa quêt acaxuwỳ imprar tỳj quê nẽ 

rỳmã hàhhi nare. Nẽ hapac tu nare, ca gõr quê awỳr tẽ nẽ ihtỳj acaxwỳ. Hõtot japjê nẽ ihtỳj nẽ 
pjê kre kãm cumã ihcukhê prãm, ikre hô mẽ. 

Desenho: Wilson Parkãmpen Krahô

Autor: Darlene Acakruỳj Krahô
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Parpup Jarẽn Xà

Ỹhỳ parpup hôc crê mã pom hõ kre tepti ita mã hupa incrinare, xãm ita mã ihpahi tỳj quê 
jũm mã haahêr jahkre pej quê ihtỳj amã hahê hanẽan. Parpup jiproore nẽ ihhôc tyc re itajê cunẽa 
incre nõ quê  nẽ hipy hikwa nare quê amjiã kôt ajpôt nẽ apu pra, parpup jõkrè tepti ita mã cô into 
kà nã apu gõr. Pom apu ampo ku itajê, amxõre wetre prôre itajê mã apu ihkur to ipa.  Ihtỳj cô 
kãm apu ipa, ramã parpup te mẽ ihcamxar crinare ca amjĩ mã arĩt nare, quê ihtỳhj axa, quê jũm 
Amã ihhac canẽ atỳj apu ajõ pàn nare. Caha kãm ajcri to impeaj to hanẽ ca kãm apijacri nare quê 
ihtỳj parpup xwa kãm apar ihcacu ca atỳj ty peã hamrẽ.

A Jaracuçu
Existem três tipos de pinturas de Jaracuçu, que possuem um  sinal vermelho na garganta. 

Essa cobra é muito perigosa porque tem veneno. Se uma pessoa for picada por esse tipo de cobra 
e, se o pajé se não tiver para fazer a cura, a pessoa  morre.  A Jaracuçu possui as cores cinza e 
preta. Ela bota ovos e não fica no ninho esperando chocar. Os filhotes nascem sozinhos. 

A Jaracuçu de garganta vermelha vive na água e na  beira dos córregos e se alimento de 
ratos, lagartixa, sapo e de outros animais.

A jaracuçu já picou várias pessoas, mas também pode picar você. A pessoa que for  pi-
cada deverá ficar de resguardo até melhorar, se não fizer isso,  a  picada poderá inflamar e matar 
a pessoa.

Desenho e texto: André Cahtàt Krahô
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P rôt t i

Ỳhỳ prôtti ita mã nẽ imprar tỳj nare, nẽ kãm intoj to ihcukwỳr nẽ ihtỳj apu kre kãm ihkrẽ 
cô into kà nã, ihkra tycre nẽ quê ha incre jaxôr caxuw quê ha ra apu kà, nẽ incre jaxô, quê ha to 
ajpẽn ry to mõ nẽ nõr pa, quê ihtỳj apu api quê ha ajpôt nẽ nẽ ihnõ ihtyc nare. Quê ha ihcunẽa 
cati. Quê ra apu kà ca apu ampo hy kre quê amã hirõt pej, nẽ prôtti ita mã ihtỳj apu ampo kên 
ku, arôj, parat, ampo jarare ampo xyyre ku nẽ apu ampo kên ku. Nẽ prôtti ita mã ihhôc kêanre 
mẽ ihhôc johcurê nẽ hà, mẽ hanean cumã incoco xà pijokrut mã, quê ihtỳj amcro kãm apu ipa 
ne cô kãm apu ipa. 

O  sapo
O sapo é um animal anfíbio, ele não corre muito e mora no buraco, na beira do córre-

go. Os girinos são pretos e pequenos, mas  todos nascem e crescem e viram sapos. Quando os 
sapos estão cantando é tempo certo para se plantar as sementes.  Todas as plantas nascem fortes 
e bonitas. O sapo se alimenta de insetos, como baratas e moscas. Eles possuem veneno muito 
perigoso. O sapo consegue ficar muito tempo na água, mas, a maioria do tempo na terra. Eles 
gostam de lugar úmido. 

Desenho: Zacarias Rêj Krahô

Autor: Leonardo Tupẽn Krahô
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Patti jarên xà

Ýhỹ potti ita mã ihkà hyhti te hajỹr nẽ põ mẽ irõm kãm mã apu ipa nẽ quê ha juri cumã 
ihkrĩ xà impej  quê ha cumã prãm quê ha ma cato nẽ apu  mõ. Nẽ ampo itajê  apu cukre amxô 
re , wetre  prôve itajê mã apu cuku. Nẽ ampo itajê  mã apu cuku: amxôre, wetre, prôôre itajê mã 
apu cuku.

Nẽ  potti ita mã cati nẽ põ pê, ita mã incrire nẽ mẽ cacô caxuw mã ihkwỳj pej. Nẽ patti 
ita ihtỳj  incre nõ, quê ha incre nõ nẽ ma mõ nẽ rama apu to amji japac kre nare, cakrô quê ha 
ihtỳj ajpôt nẽ amjĩa kôt hapàn to ipa, nẽ apu cati. Nẽ amco kãm mã apu incre nõ, nẽ quê ha ihtỳj 
mõ nẽ ahpytĩĩ nõ jỹ, mẽ amkrã, jakry mã cumã ihkin, nẽ patti ita mã hupa crinare te hajỹr, kôt mã 
mẽ ihcunẽa mã hupa. Hamrẽ.

Desenho: Dodanin Wôôcô Krahô

Texto; Marcela Pahnãjêt Krahô.
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A Água como Fonte de Vida

A água é muito importante para todos, por isso temos que cuidar da nossa água, não 
jogando lixo no rio,  não derrubando árvore na beira do rio, conservando as nascentes.  Assim 
os peixes viverão muito  bem na água. Portanto, temos que deixar a água dos rios, córregos e la-
goas sempre bem limpa, tanto para nós como para os outros seres vivos, por isso nunca devemos 
acabar com nossa água, pois todos nós precisamos de água para sobreviver, se a água se acabar, 
todos morreremos de cede e de fome. Por isso, nós indígenas do Estado do Tocantins; precisa-
mos deixar a água limpa. Sempre nos reunimos na comunidade para debatermos sobre a água e 
sobre a conservação de nossos rios e córregos.

Desenho: Simone Crowcy Krahô

Texto: Dodanin Khohô
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Água e sua Importância 

A água é muito importante para nossa vida, pois  sem água nós não viveremos, e 
muitos animais e plantas morrerão. Temos que ter consciência e  respeitar a natureza, para 
preservar a água para que  ela não se  acabe. Por  isso,  não podemos  derrubar árvores do 
leito dos rios e nem jogar  lixo.

Para a comunidade da Aldeia a água é importantíssima, porque é dela que bebe-
mos, lavamos roupas e tomamos banho. É importante para nossa comunidade mostrar que 
somos respeitosos com a natureza. 

A água é vida de todo mundo, por isso se  deve ter muito cuidado com ela.

Desenho e texto: Marcela Pahnajêt Krahô
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Mẽ Ihkàcacô - Água

Mẽ  ihka axwỳ mã mẽ enxi kà cocô to pit mẽ ikõ. Mẽ pjeahôr ita kãm mẽ ihtỳj nẽ mẽ 
ihcahpôt caxuw.  Pea quê ha ra ihtỳj, quê ha cormã  ampo xô jacu to mẽ cumã harte. Mẽ ihcahpôt 
re mã ihkàhcacô jakràj crenare te hajỳr mẽ ihcarĩac amẽ ipa caxuw.

Quẽ ha jum mã ihkra ihpỳm nẽ ra ihcahpôt tỳj tu hanẽ. Pea quê ha to amjĩ mã impej, quê 
ihhôc nẽ ihkràhkà nẽ  cumã into hà impej cupa te.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Ampo Jaxà - Lixo

Krĩ kãm amcro cunẽa kãm mẽ ampo jaxà jaxwỳ ikre catut ri, nẽ hanẽan cô kôt. Quê ihtỳj 
mẽ ampo jaxà itajê to mẽ cuprõ xãc, kãm nẽ ma krĩ pê awcahtea mã mẽ haxwỳ. Papi ikre catut 
nã ahhi tũm to mẽ impej. Mẽ ihcarĩc caxuw quê mẽ ampo kre kà jaxwỳ krĩ pê ampa mã nẽ mẽ 
to capa.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Cor po H u m ano 
Mẽ cukrã xà Japrỳ

1. Ihkrã cajĩn
2. Into
3. ihkrỳt
4. ihkrojkroj
5. hõkrẽr
6. ihkrãhhi
7. imput kat
8. ihpahkat hi
9. ihpaa kõn hi 
10. ihte jĩ
11. ihkjêhhi
12. ihkôn nã crat
13. ihtehhi
14. ihpar kõn
15. ihpar krãhhi
16. hĩn
17. impa
18. ihtootoc
19. ihpahhi
20. hixôt
21. incre
22. ihpahkat
23. inca
24. ihkat
25. hũhkra catut

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Cinco s e nt idos

1. Hũhkra
Ajuhkra to ca atyj ampo cunea to apê. to ampo cunea to apê. To ampo cwa, to amjĩ 

cuhhõ.

2. H opt o
Ajopto to ca ampo capi, wa inxô, hỳ, ihcamcam nẽ to acaakoc pej.

3. Ihkrỳt
Akrỳt to ca awpã, nẽ tah nã acaca.

4. Into
Ato to ca rĩt to ampo cunea pupu.

5. H apac
Ajapac to ca awpa

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô

1 2 3

54
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Mẽhẽ jẽ  - Corpo Humano

Mẽ pa cukrã xà te mã amẽ pa jipej nẽ ahpãn haprỳ:

 Akrã - kãm mã ato, akrỳt, ajarkwa, ajapac, akĩ, atohô, axwa, ajopto.

Ajĩ kãm mã -  aput, ajitô, ajõntot.

Kỳrũmpê -  apa, apahka, ajũhkra.

Harã rũmpê -  akjê, ate jĩ mẽ apar.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Cor po H u m ano 

Para que nossos corpos tenham energia e possamos realizar nossas tarefas diárias deve-
mos nos alimentar adequadamente.

Desenho: Simone Crowcy Krahô

Texto: Tais Põcuhtô Krahô
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A s v e rm inos e s da R e se rv a Krahô

As Verminoses são doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no nosso 
organismo. São causadas por falta de saneamento básico, além dos  hábitos de higiene, assim, 
os vermes se alojam nos nossos intestinos, além de poderem se  abrigar também em órgãos do 
nosso corpo, como o fígado, pulmões e cérebro.

A contaminação ocorre através do contato, principalmente, pela  a ingestão, de água e 
alimentos infectados, por fezes e por meio de feridas na pele. Os principais sintomas das vermi-
noses são dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia, 
problemas respiratórios.

A seguir,  mostramos algumas das verminoses mais comuns aqui na nossa aldeia:

Texto: Tais Põcuto Krahô
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Verminose 
Mẽ Ihpar crôt  - Bicho Geográfico 

Mẽ ihpar crôt ita, jaman rop, xãnre, crôôti quêt prykac xà mẽ hĩn kãm mã mẽ ihpar ca-
akrô to mẽ ihcuhhê, mã mẽ ihpar mã incôôre acjêj, incôôre ita pê cuutõõre pyràc. Quê há apar 
mã axà nẽ kyjre pê apu apar  kãm cajõhjõt re to mõ, quê ha ihkôt mõr xà cakrĩ nẽ hõpxôp xàà, 
nẽ caprêc. Pean ca atỳj cuhkõn hô to cuxôt nẽ to ihcura, ca ihcuran nare quê ihtỳj jãh nã apu ato.

Desenho e texto: Tais Põcuhto Krahô
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A m are l ão

Amarelão ita quê ihtỳj jũm kà mã axà, ihpar kôt, nẽ cuxêc kôt apu ipa. Hanẽan mẽ caprô 
to pit ikõ, quê ihtỳj acaprô to: 2 ml nẽ to ikô amcro cunẽa kãm.

Nẽ quê ajĩ to hakaare, quê ha acaprô kwỳ pe kôt. Pom mẽ ihtu kãm cutõ pê amarelão 
itajê mã pjê jahôc xàn, mẽ haka itajê.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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O xi u ros e  ou  E nt e robi os e
Mẽ hõ xããre

Cuutõõre ita mã oxiurose, quê ha ajõ quêêquê nẽ hôpxôp crinããre hanẽ, ajõ jahkà  na pit, 
pea ca ha ihcaagõ quêt ihcaakrê.

Cuutõ pê mẽ hõ xã ita, pom pahte mẽ ampo kur itajê cuhhõn nare kãm mẽ ihkur cwỳr 
japê mã mẽ pahkãm. Nẽ hanẽan cõhtum carêr nare nẽ tahna to ikõ, ajũhkra rã nã apà, ampo tũm, 
tahnã pjê nã ku, nẽ ampo johkeat.

Ampo nã mã mẽ hõ xããre ita jamãn mẽ hõ kre jahka pit quêêquê nare, quê ha incre mã 
hikran caxuw quê ha ajõ jahkà wỳr mõ nẽ tahnã ajêt nẽ ihtô pea, hohkeat nẽ pyxit nare, quê ha 
apu ajõ jahkà nã ihtô nẽ ra hôpxoap to hôpxôp, quê ha apu cajõt  kôt. Pea ca ha ihcagõ quêt ih-
caakrê nẽ amjĩ kãm incre johkeaat nẽ acrà.  Pea hõ cute hajỹr.

Desenho e texto: Tais Pocuhtô Krahô
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 Cutõ japjea  - Solitária

Cutõ pê solitária ita mã ampo jĩ itajê kãm mã: Prykàc mẽ crôôti kãm mã. Quê ihnõ atu 
mã axà ampo jĩ itajê nõ kôt, pea, quê há ajĩ kôt apu mõ nẽ ma akrã mã api nẽ acura. Quê ihtỳj 
acura.

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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Cutõõre - Lombriga

Quê cutõõre ita ihtỳj cô kôt atu mã axà, cô carêr nare kãm to ikõ, quê ha cô kãm incre-
ere, ca atỳj cô kôt ihkwỳ krẽ. Quê ampo cuhhõn nare kôt, cop, crat, cuje ampo xô nã ajũhkra rã, 
ca tahnã ku, pea quê ra atuhkãm ra, ca tahna ku, pea quê ra atuhkãn incre ajpôt.Quê ihtỳj akroj 
kroj mã api. Quê ha cati nẽ atuh krea kãm hĩn mẽ incre mã hikra, pea quê ha ajpôt, nẽ atuh kãm 
hohkêt.

Desenho e texto:  Tais Põcuhtô Krahô
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Cutõ pihho - Verminoses

Cutõ pihho kwỳ japrỳ jahkrepej caxuw. Ca pom pahte mẽ ampo kur itajê cuhhon pej 
nare kãm ku, ampo xô, ampo hô, quêt côhtũm, nẽ hanẽan ampo jĩ xàr kên ku. Quêt ca hanẽan 
ajũhkra cuhhõn nare nẽ tahna to apà quê nẽ impej nare. Ampo itajê kãm mã cutõ japôj pej. Pom 
jaman mẽ ihtu kãm cuutõ re johkrêt mã mẽ haka nẽ mẽ ihticti hanẽ, quê ha opà nẽ hapỳ mã mã 
cumã prãm crinare, quê apà nẽ nẽẽ ampo to ahhêh nã ihtic pej nare.

Quê ihtỳj cuutõ ita acura, quê ha acura, quê ha acaprô hakry, pea quê ha akrỳt, ajapac 
mẽ garkwa na hapôj. 

Desenho e texto: Tais Põcuhtô Krahô
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A  nat u re z a      

A natureza é muito importante para nós indígenas, não podemos derrubar as árvores e 
nem destruir a natureza, nem poluir os rios e córregos. Nós temos que proteger a natureza. A 
água flui da natureza, o animal vive na natureza e precisa de água, se nós acabarmos com a na-
tureza, os animais não sobreviverão.

Todos precisam da natureza, seres humanos, animais, bichos, insetos e plantas. Portanto 
precisamos preservar a natureza. Temos que conscientizar as pessoas para não jogar lixo na natu-
reza, porque assim perderemos a água, os rios, os peixes, uma vez que a água é muito importante 
para todos nós.

Desenho: Guilherma Xah Krahô

Texto: Ronaldo Xykỳ Krahô
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L ixo

Hoje em dia os índios estão trazendo muito lixo da cidade para aldeia. Alguns jogam o 
lixo no local certo, outros deixam em qualquer lugar e isso é muito ruim para nosso povo, pois 
estão poluindo nossas aldeias.

   O lixo deixa a aldeia muito suja e feia, por isso temos que cuidada da nossa pró-
pria aldeia. Sabemos que  o lixo traz muitas doenças para nós, por isso temos que ter muito cui-
dado com ele, queimando ou enterrando. 

Vamos manter nossas casas, quintais e aldeia sempre limpos. Limpeza é saúde. Aldeia 
limpa é aldeia bonita.  Quintais limpos evitam muitas doenças como: diarreia , gripe, vômito e 
muitas outras doenças.

Desenho e texto: Wilson Krahô
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Kri Tetet Jarẽn xà

Ỹhỹ ! Ca jaman amẽ krĩ jõm pu ampo to cumẽ ikre kãm mẽ apê , cumẽ to ihtetet mẽ to 
impej, quê mẽ pa mã impej, quê mẽ pajõ krĩhkre kãm  ahhi nẽ mẽ  pa xá nare, ampo kre kà quê 
ihtỳj mẽ   hàh nõ cato, quê ahkrajre hahôc, mẽ into xà.

Nẽ ampo kre kà kêanre te hajỹr, kôt cumẽ amji to amẽ apê quê impej. Quê mẽ pa jõ krĩ 
harẽn xà impej.

Desenho e texto: Mário Ahkoxêt Krahô
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T e xt o s obr e  o l ixo

Atenção minha gente, por favor, não deixa o lixo aparecer nas nossas aldeias. Mande o 
seu filho catar o lixo no dia-a-dia. O lixo não é bom para nossa saúde. O lixo só traz problema, 
doença, acidente doméstico, como corte com vidro ou outro elemento qualquer. O maior  proble-
ma  do lixo são as  doenças como,  febre, dor de cabeça, diarreia, vômito, coceiras, verminoses 
e alergias. Portanto temos que evitar essas doenças, fazendo uso correto da coleta de lixo e co-
locando nos locais certos.  Por isso, nós temos que cuidar de nossos quintais, mantendo sempre 
limpos, para as crianças brincarem tranquilas. Além disso, devemos cuidar das nossas águas para 
ficar limpinha, não jogar lixo próximo aos rios e córregos,  não fazer as necessidades fisiológi-
cas próximos ao rio, para evitar contaminação das águas,  porque com a chuva tudo vai para as 
águas, então, como  nós bebemos a água contaminada,  pegaremos doenças, por isso  devemos 
sempre  cuidar dos nossos lixos.

Desenho e texto: Leonardo Tupẽn Krahô.
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A l im e nt aç ão K rahô

Todos nós, indígenas Krahô estamos preocupados com nossa alimentação. Sabemos que 
uma alimentação saudável deve fornecer ao organismo, em quantidades necessárias proteínas, 
vitaminas, sais minerais e água para nosso corpo. 

Nossa alimentação sempre foi voltada para os hábitos alimentares de nossos antepas-
sados, tanto de origem animal como vegetal, como mandioca, milho, frutas silvestres, mel de 
abelha, cará, amendoim,  peixes e caças.

Outro cuidado que temos que ter com nossos alimentos é com a  higiene, pois temos 
que ter os cuidados  básicos quando se trata dos alimentos. A água  para beber e preparar os 
alimentos precisa ser filtrada, caso não seja, deve ser também fervida, para matar os vermes e 
microorganismos.

Atualmente, procuramos uma alimentação, mais saudável, mas já estamos comprando 
os alimentos industrializados na cidade.

Desenho: Simone Crowcy Krahô e Dodanin Wôôcô Krahô
Texto: Leonardo Tupẽn Krahô.
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Alimentação de Origem Vegetal

Nós Krahô sempre tivemos uma alimentação à base de vegetais e carnes de caça. Na 
verdade, nós sabemos que muitos vegetais que temos na nossa reserva são fontes de proteína que 
sempre estão presentes na nossa alimentação.  As proteínas que nossos alimentos contêm  são 
necessárias para a nossa boa saúde. 

A maior parte das proteínas de origem vegetal falta alguns tipos de outras proteínas, mas 
mesmo assim é mais saudável do que as de origem animal. Por isso, é  necessário que a gente 
coma uma certa variedade de proteínas para obter todas as outras proteína que o organismo. 

Desenho: Rômulo Crôôkẽn Krahô e Reinaldo Jahaj Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô.
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A l im e nt aç ã o de  O rige m  A nim al

O Povo Krahô sempre usou na sua base alimentar, os alimentos de origem vegetal e 
animal. Mas sempre deu preferência aos de origem de animais encontrados na nossa natureza, 
como as caças e peixes. 

As vitaminas encontradas nos alimentos de origem animal podem ser encontradas e 
substituídas por fontes derivadas dos vegetais. Exemplo, comer  paparuto para substituir a carne 
(ambos possuem  proteínas em quantidades suficientes), que nosso corpo precisa.

  Uma boa maneira de encontrar esses alimento é efetuar suas substituições por ou-
tros mais saudáveis como peixes, veado, tatu, capivara e outros, pois possuem carne saudável e 
menos gordurosa.

Muitos de nós Krahô somos incapazes de consumir quantidades adequadas dessas varie-
dades de plantas, uma vez que gostamos muito de nos alimentar de carne de animal. 

Desenho: Diana Caxàt Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô.
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Alimentação Industrializada

Os produtos industrializados, nos últimos anos, vêm ocupando uma parcela cada vez 
maior na alimentação do povo Krahô. Esses alimentos são muito  práticos, pois já vêm prontos 
ou quase pronto para ser consumidos. Além da praticidade, os alimentos industrializados tam-
bém possuem um prazo de validade, pois isso, devemos ter mito cuidado ao consumir.

Nossa preocupação é que esses produtos possuem ingredientes que são prejudiciais a 
nossa saúde. Mas, nos últimos tempo , vem cada vez mais aumentado o consumo desses produ-
tos por nós indígenas aqui na aldeia. 

O Uso de produtos industrializados já faz parte do cardápio de nossa, escola, com isso 
as crianças desde cedo aprender a se alimentar desse tipo de produto, que vai causar problemas 
de saúde no futuro de nossas gerações, que não tinha o costume de nos alimentar com alimentos 
industrializados.

Desenho: Edinaldo Pinca Krahô

Texto: Leonardo Tupẽn Krahô.
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A l im e nt aç ão S au dáv e l

Para termos uma alimentação saudável, temos que ter conhecimento de que alimentos 
podemos consumir diariamente, além do tipo de substância química que cada alimento possui, 
como por exemplo: o feijão, arroz, carnes, frango, abóbora, óleo, pois são alimentos saudáveis e 
necessários para manter a nossa vida em equilíbrio.

Nesses alimentos são encontrados carboidratos, proteínas, bem como outros tipos de 
substâncias de que nosso corpo precisa.

Nós gostamos muitos desses alimentos. Misturamos arroz, carne ou frango, pois fica um 
prato saudável e com bastantes proteínas.

Texto e desenho: Irena Crowcỳ Krahô
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Alimentação não-saudável

Os alimentos que consumimos nem sempre são saudáveis, às vezes, consumimos mui-
tos produtos que não são necessários para nosso organismo, por exemplo: refrigerante, sorvete, 
picolé, pirulito, geladinho, bolachas recheadas, algodão doce, dentre outros.

Nós indígenas podemos viver sem consumir esse tipo de alimento. As crianças comem 
tudo isso em grande quantidade e adoecem com diarreia, dor de barriga, vômito, além de estra-
gar os dentes.

Esses alimentos geralmente não são consumidos nas casas da aldeia, mas sim na cidade, 
quando os pais vão para cidade levam as crianças,  quando chega lá, as crianças e os adultos co-
mem todos esses tipos de alimentos não saudáveis. O melhor é evitar para não prejudicar nossa 
saúde.

Texto e desenho: Marcos P. Krahô






