
Estação 2 - Leia o texto sobre o povo Yudja 
 
YUDJA - Povo conhecido há muito tempo como Juruna, falam uma língua do 
tronco Tupi. Habitam próximo ao rio Xingu, no Mato Grosso, e também na 
cidade de Altamira, no Pará. Eles chamam a atenção por terem uma pintura 
corporal bonita e diferenciada, gostam de músicas e festas, além de de tomar o 
caxiri (bebida feita de mandioca) e construírem canoas e objetos de cerâmica. 
A educação Yudja é desenvolvida para formar o jovem para o trabalho e para o 
bom comportamento. A pessoa aprende por meio de atividades práticas, 
olhando e ouvindo com atenção, imitando o jeito de fazer dos adultos. As 
crianças 
estudam na escola da aldeia, estudam sua língua e o português.  Brincam de 
peão, roda e pega pega no rio. Os meninos fazem campeonato de arco e flecha 
e as meninas ajudam as mães a cuidarem dos mais novos além de fazerem 
colares e pulseiras de miçangas.  
 
Texto adaptado: MENEZES, Paula Mendonça de. Corpo preparado e alma protegida: Jeitos de cuidar e modo de aprender 
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