As crianças do Parque do Xingu
Nós somos as crianças do povo
Yudja, da aldeia Tuba Tuba do
Parque Indígena do Xingu, no
Mato Grosso.
Nós meninos aqui da aldeia
gostamos de brincar com nosso
arco e flecha. Nós começamos a
aprender a fazer arquinho com
nossos avôs, pais, irmãos mais
velhos ou nossos amigos.

Fazemos nosso arco e flecha com
qualquer tipo de material só para
brincar e aprender a lançar flecha,
o mais difícil é colocar a pena da
ponta da flecha para voar bem.
Nós acompanhamos nossos pais
durante a pescaria, também
pescamos sozinhos na beira do rio,
mas na caçada nós não vamos,
porque é difícil acompanhar.
Nós fazemos campeonato de arco
e flecha para saber quem é o melhor no lançamento de flecha.
Nós gostamos de fazer aviãozinho, imitando a hélice com uma folha de árvores
ou outros materiais.

Nós meninas gostamos de fazer pulseira, colar
de miçanga.
Em casa, nós ajudamos nossas mães cuidando
de nossos irmãos menores, assando peixe,
fazendo mingau, até conseguirmos fazer
sozinhas.
Nós também vamos na roça e ajudamos a
carregar mandioca, batata e outros.

Ajudamos também a pegar água
no rio para cozinhar e lavar. Nós
lavamos louça e roupa no rio
desde pequenas.
Nós
também
já
estamos
aprendendo a fazer pintura
corporal e começando a fazer
cuias e panelinhas de barro.

Todos nós gostamos de brincar de pega pega
no rio, de escorregar no barranco, de
desenhar animal ou pessoa na terra, de
brincar de rodar o peão com semente de
tucum...
E de fazer brincadeira de barbante.
Nós também temos nossas músicas para
brincar batendo palma ou então brincar de
roda. De noite nós gostamos de brincar no
pátio da aldeia cantando as músicas de
brincar, ou então as músicas das nossas festas.

Nós estudamos na escola de nossa
aldeia, estudamos em nossa língua
e no português, e ouvimos as
histórias que os mais velhos
contam para a gente durante a
aula.
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