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T radicionalmente os Kaya- 
pó foram considerados 
"m arginais", precariamente 
adaptados ao seu ambiente 

(Steward e Faron, 1959), e des
critos como banidos das savanas e 
mal ajustados à região central do 
Brasil <Lévi-Strauss, 1958). Bram- 
berger (1965) rejeitou essa concep
ção errônea, mostrando que fatores 
sociológicos e não limitações 
ecológicas responderam pelo ta 
manho das aldeias Kayapó. Turner 
(1965) documentou muito bem esse

aspecto, e nele me apoiei para a 
pesquisa, em 1977-78, aqui re
sumida.

Os Kayapó adaptaram-se 
muito bem aos sistemas econô
micos divergentes em que se en
contram, o campo e o mato. Há 
excesso de alimento e as coisas es
senciais à vida são obtidas com o 
mínimo de esforço e trabalho.

Sendo Gorotire a maior das 
atuais aldeias Kayapó, é importante 
que estes dados foram recolhidos 
na área que apresenta a maior

"opressão populacional", apesar da 
sua população não afetar seriamen
te o ambiente. Há evidências de 
que as antigas populações de 
Gorotire eram de três a cinco vezes 
maiores que o atual número.

0  prolongado tempo con
sumido na preparação de objetos e 
demorados artefatos, juntamente 
com a freqüente realização de ri
tuais e festas, parece não refletir a 
idéia de que o grupo está indo ao 
ponto de sobreviver como mar
ginal.
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Aldeia Gorotire (1974)

GEOGRAFIA E MEIO-AMBIENTE

A  aldeia de Gorotire situa-se 
no campo extenso e plano, 
perto do Rio Fresco. A les
te encontram-se vastas 

extensões de campo cerrado e 
cerradão. Nas outras direções há 
mata, neste caso, a floresta se- 
mitransitória ou "m ato de segunda 
ciasse". Ao longo do Rio Fresco 
estão as florestas de galeria, típicas 
da região do Xingu (Cf. Cole 
19601.

Classificações de solo e clima, 
assim como tipos de vegetação, 
tèm sido muito generalizadas ao 
ponto de desconhecer-se qualquer 
variação na área, ressentindo-se o 
assunto de uma pesquisa básica.

Tradicionalmente as aldeias 
Kayapó foram localizadas nas 
proximidades do campo e do mato. 
Isso permite a exploração de várias 
espécies de sistemas ecológicos e 
aumenta o potencial de utilização 
dos produtos naturais e de caça. 
Essa diversificação tem fornecido 
ao Kayapó uma dieta muito va
riada, que requer muito pouco es
forço em relação à sua obtenção.

A altitude em Gorotire é de 
aproximadamente 1.000 metros. Há 
uma estação seca, determinada, de 
maio a agosto, com dias quentes, 
com ventos e noites frias. Em 
fevereiro ocorre o auge da estação 
chuvosa, quando o Rio Fresco sobe 
de nível. Em 1977-78, houve gran
des enchentes, impondo aos 
Kayapó de Gorotire consideráveis 
perdas na colheita. O índice plu- 
viométrico anual é de 1.700 mm.

V ,, V, •' ::
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A Casa dos Homens

DIVISÃO DE TRABALHO

A  caça pertence ao domínio 
do homem, e a roça ao da 
mulher. Ele é o prim itivo 
pescador, apesar de que às 

vezes vêem-se mulheres pescando 
com linha e anzol, mas nunca com 
arco e flecha. Os homens também 
limpam e queimam as roças e 
podem ajudar na plantação. A 
capina praticamente não existe. Se 
um homem não está caçando ou 
pescando, é encontrado quase 
sempre na "Casa dos Homens". Aí 
ele confecciona artefatos, participa 
da oratória, discute a situação da 
aldeia e planeja as atividades ce
rimoniais. 0  homem gasta a maior 
parte do seu tempo na preparação 
e na execução das festas.

As mulheres quase diariamente 
vão às suas roças. Plantam, co
lhem, carregam os produtos para a 
aldeia, mas dedicam muito pouco 
tempo às cerimônias ou às ativi
dades sociais organizadas. Fazem 
alguns artefatos de algodão, porém 
seu maior tempo ê dedicado às 
tarefas ligadas à roça e aos tra
balhos do lar.

A importância das crianças 
nas atividades econômicas ê muitas
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vezes desprezada. Estão constan
temente coletando comida e caçan
do pequenos pássaros e animais. 
Quando jã têm idade suficiente 
acompanham as mães nas roças, 
carregando os produtos e lenha em 
pequenas cestas penduradas nas 
costas e presas na cabeça com uma 
tira. Seguem às mães quando estas 
vão coletar frutos e ajudam a fazer 
os fornos de terra (ki), bem como a 
cozinhar. Dedicam as crianças 
muito tempo cuidando dos irmãos 
mais novos, dando oportunidade 
para que a mãe desempenhe outras 
atividades.

Os meninos mais novos pe- 
rambulam livremente, de acordo 
com sua vontade. Raramente 
acompanham seus pais, mas 
preferem permanecer perto da al
deia, ou ir jun to  em jornadas não 
muito distantes. Eles cooperam 
com alguma coisa para a família, 
pois constantemente trazem para 
casa pequenos pássaros, ovos, 
peixinhos e animais, que cozinham 
e comem ao ar livre. Aquilo que 
trazem parece escasso, mas na 
realidade eles são auto-suficientes 
em relação a todas as proteínas 
necessárias.

Os que contribuem menos 
ativamente com a família são os 
guerreiros jovens (rrie-ok-re e rriè- 
nônõ-nure), que não têm obri
gações, nem com a própria família, 
nem com a de suas ''esposas” . Eles 
vagueiam pela aldeia, fazem jogos, 
ou andam pela floresta, mas ra
ramente caçam, pescam ou vão às 
roças. O trabalho deles è público e 
social: dançam, conservam-se
fisicamente em forma e realizam 
vários rituais, com muita dedica
ção. M uitos rituais Kayapó neces
sitam meses de danças regulares ao 
amanhecer, ao meio-dia e ao pôr- 
do-sol, bem como vigílias diárias e 
árduas façanhas para demonstrar 
resistência.

AGRICULTURA

Os Kayapó praticam a agricul
tura de corte e queima. Seu pla
nejamento anual é o seguinte;

Junho — limpeza das roças e 
derrubada das árvores menores

Junho — Ju lho  — corte de ár
vores; plantio de batatas, inhame e 
mandioca

Agosto — queimada

Setembro a dezembro — plan
tio de milho, arroz, feijão e melão"!.

As primeiras colheitas co
meçam em novembro: milho,
abóbora, feijão e melão. Durante o 
ano são plantados vários tipos de 
feijão e colhidos em diversas 
épocas. Mandioca, inhame e ba
tatas são colhidos dentro de cinco 
anos após o plantio. Bananeiras 
produzem de oito a dez anos.

As roças são abandonadas 
após três anos, mas o fa to  não se 
deve ao desgaste do solo, como 
geralmente se supõe. Mais pre
cisamente, é uma consideração 
prática que implica em tempo; tor
na-se mais fácil limpar um a.nova 
roça do que capinar a erva daninha. 
Isso é mais que uma simplificação,

1. Tradicionalmente os Kayapó plantam a 
maior parte dos tubérculos arrtes da 
queimada das roças, seguindo o antigo 
método. Alguns preferem plantar tudo 
depois da queimada. Este costume, 
aprendido com os “ civilizados", é in
ferior, em termos de assimilação de 
nutrientes.



Dois cerimoniais. Em cima, a dança de Paing. Embaixo, os Ngreingodjuoi corri os Krab- 
djuòs

131 M ilho (Zea mays)

pois há outros fatores importantes, 
como pragas de insetos, fungos, 
etc., que os levaram a tomar ta! 
decisão.

Em 1977, levei amostras do 
solo de Gorotire para serem ana
lisadas pela Embrapa, em Belém, 
Pará. O resultado mostrou que o 
solo ao longo do Rio Fresco ê 
relativamente fértil. 0  sistema de 
agricultura Kayapó é excelente na 
manutenção de materiais orgânicos 
e inorgânicos no solo, tendo um 
mínimo de perda de nutrientes 
(Figura 1). Acredita-se que o solo é 
reciclado cada 15 anos. Os dados, 
entretanto, indicam que o período 
em que a terra é deixada sem cul
tivo deve ser reduzido para dez 
anos, ou um pouco menos em cer
tos tipos de solo, como p y k a -ty k 2 .

Apesar de Gorotire ter sido um 
local de povoação constante, desde 
o princípio de 1940, os solos vir
gens (incultos) são quase que ex
clusivamente usados para novas 
roças.

Plantas cultivadas:

(1) Batata doce (Ipomoea
batatas) e Inhame (Dioscorea sp.)

Em contradição a muitos 
relatos (cf. Bamburger, 1965), es
sas plantas, e não a mandioca, sãa 
a maior fonte da dieta alimentar 
Kayapó. A abundância constante 
dessas plantas e seu alto valor 
nutritivo formam a base do ex
celente regime dos Kayapó.

(2) Mandioca IManihot utilis- 
si ma)

Os Kayapó distinguem diversas 
espécies de mandioca doce (ma- 
caxeira) e amarga (mandioca). Não 
se sabe muito sobre a original im
portância da mandioca para os 
Kayapó (Galvâo, 1963). Provavel
mente o "com plexo da mandioca”  
veio dos grupos Tupi (Dole, 1960), 
mas Bamburger (1965) acha que is
so fo i evidentemente um antigo 
empréstimo dos aborígines. Hoje 
em dia, a mandioca desempenha 
uma parte muito importante na 
dieta alimentar diária. Mandioca 
torrada (farinha) pode ser guardada 
por muito tempo e facilmente trans
portada pelos homens em longas 
caçadas, e pelas mulheres, quando 
estas saem para a colheita.

2. Solo preto

Este é o mais apreciado de 
todos os cereais dos Kayapó. 
Apesar de o grão verde só se en
contrar durante um mês do ano, 
não é nutritivamente significativo. 
O Kayapó come grande quantidade 
de milho em novembro e dezem
bro. A Cerimônia do Milho é uma 
das poucas festas anuais e sua 
origem desempenha relevante papel 
na mitologia Kayapó, sendo ce- 
rimonialmente o mais importante 
cereal.

(4) Banana ( Musa sp.)

As bananas, que não neces
sitam de muitos cuidados de cul
tivo, são geralmente assadas, 
comidas cruas, ou amassadas num 
mingau, enquanto ainda verdes.

Pode-se comê-las durante o ano 
todo. Quanto menos trabalho 
houver, melhor para os Kayapó.

(5) Arroz (Oryza Sativa)

O arroz tornou-se importante 
alimento somente há alguns anos. 
Nem todos os grupos Kayapó o 
cultivam. A população de Gorotire 
aprecia o cereal, dedicando-lhe 
muito tempo e espaço no seu cul
tivo.

(6) Kupá (Cissussp.)

Essa planta fo i tornada caseira 
pelos antigos Kayapó e constituiu- 
se fa tor importante na alimentação. 
Ela pode ser comida assada ou 
crua. Hoje em dia sua importância 
decresceu, mas ainda é plantada 
em Gorotire e em Kuben-krã-kêin.
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(7) Outras plantas importantes:

a. Abóbora (Curcurbita sp.)

b. Feijão ( Phaseolus sp.)

c. Cana-de-açúcar (saccharum 
officinarum!

d. Tabaco INicotinana sp.)

e. U rucu ( Bixa orellana)

f. Algodão (Gossypiu sp.)

Os Kayapó de Gorotire man
tém contato há muito tempo com 
os civilizados; por isso já adotaram 
a manga, o abacaxi, o melão, o 
abacate, o café, o limão e outros 
frutos. Todavia, não dedicam muito 
interesse, e por isso pouco os con
somem.

PRODUTOS COLHIDOS

(1) Castanha { Bertholettia ex- 
celsa)

A Castanha-d o-Pa rã é o mais 
importante dos produtos colhidos 
(coletados). A sua venda (a pro
dução de 1978 fo i de 3,500 caixas) 
constitui o único produto de maior 
fonte de renda para a aldeia, à ex
ceção das vendas ocasionais de ar
tefatos para a FUNAI. Os Kayapó 
também comem grande quantidade 
dessa castanha nutritiva, que ê uma 
importante fonte de proteínas.

(2) Açaí (Euterpa oleracae) e 
Bacaba (Oenocarpus distichus)

São coletados na floresta, no 
início da estação chuvosa. Muito 
apreciados, dizem os índios que es
ses frutos foram os principais 
alimentos dos seus ancestrais. Exis
tem muitos mitos que falam dessas 
plantas.

(3) Banana Braba

As crianças apreciam esse 
fruto, que geralmente é assado em 
cima do fogo. As folhas servem 
para as mulheres assarem alimen
tos; homens e mulheres as utilizam 
na construção de abrigos na flores
ta.

(4) Outros produtos importan
tes servem como alimento: o pequi 
(Carvocus sp.) e caju (Anacardium 
sp.), ambos colhidos em novembro

Crianças Kayapó (Aldeia Mekragnoti-Parál transportam um filhote de onça

e dezembro. Em geral, os frutos 
coletados são considerados menos 
importantes em Gorotire do que em 
outras aldeias. Isto se deve à maior 
variedade de hortaliças e solo 
relativamente fértil. Inúmeras plan
tas servem de remédio. Relacio
nado a isso, vè-se que o contato

com os "civilizados" afetou muito 
pouco o sistema de coleta.

Mel e cera de abelha consti
tuem outro elemento nutritivo 
muito apreciado no regime alimen
tar, especialmente durante a época 
seca. Os Kayapó dedicam grande 
tempo a coleta desses produtos.
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Parece que nSo passa despercebida 
qualquer abelha ou marimbondo, 
pois distinguem mais de 50 es
pécies de abelhas. A cera. tem papel 
importantíssimo na confecção de 
artefatos. Juntamente com o mel, 
tem profundo sentido na mitologia 
e nos rituais.

CAÇA E PESCA

E'  provável que a carne não 
seja necessária para forne
cer todas as proteínas míni
mas. Todavia, a caca e a 

pesca, as principais atividades do 
homem, fornecem grandes quan

tidades de proetínas. A melhor 
época de pescaria vai de maio a 
outubro, quando as águas do Rio 
Fresco estão baixas, mas é possível 
pescar durante o ano todo. Hoje 
em dia são usados para essa ati
vidade o arco, flecha, linha e anzol, 
bem como redes. Envenenar a água
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para apanhar peixes ainda é co
mum, apesar de ter maior signi
ficado cerimonial do que alimentar. 
Os Kayapó conhecem 35 espécies 
de peixes.

O porco do mato (Tayassu al- 
birostaisi è o animal selvagem mais 
importante e nada excita tanto o 
caçador Kayapó do que o seu grito 
ou o seu cheiro. A caça ao "angro" 
é uma atividade comum aos ho
mens. Cacetes, bem como espin
gardas, são usados para matar 
animais.

Caça-se, de preferência, os 
outros animais um por um, apesar 
de muitas vezes haver pequenos 
grupos de homens fazendo ex
pedições à procura do caititu, 
veado, anta ou tamanduá-bandeira. 
Os carnívoros e os répteis não são 
comidos, exceto alguns consu
midos em rituais, pelos meninos 
n3o iniciados.

O jabuti é outro animal 
apreciado pelos Kayapó, pelo sabor 
da carne e pelo "va lo r espiritual". 
Sua caça ocorre por ocasião de 
todas as festas. Pode ser conser
vado vivo durante semanas e por 
isso é caçado e guardado até a 
época das festas comunais.

OS INSETOS COMO FATORES 
NOS SISTEMAS SOCIAL E 
ECOLÓGICO

Em Gorotire quase não exis
te o problema de pragas 
de insetos. Com a desco
berta de modernos remé

dios, até mesmo as doenças ori
ginárias de contágio por insetos es
tão decrescendo, como, por exem
plo, febre amarela, tifo, doença de 
Chagas, etc. Mas os insetos prin
cipalmente o Hymenoptera, são 
muito importantes sob o ponto de 
vista do Kayapó.

Eles se enquadram no maior 
grupo semântico dos mry kakrft, 
tidos como animais de pouco valor. 
As abelhas não se incluem neste 
grupo, pois produzem o mel e a 
cera, altamente apreciados pelos 
índios. 0  mel è considerado quase 
sagrado, e serve como alimento 
para Bep-korôrô-ti, o maior herói 
m itológico. Acredita-se que Bep- 
korôrô-ti é um poderoso feiticeiro 
que mora nas nuvens. Ele manda

relâmpagos e vento para quebrar os 
galhos e arrancar as árvores, a fim  
de conseguir mel. Por essa razâo, o 
Kayapó muitas vezes deixa oferen
das de alimentos para acalmar a ira 
do herói mítico à procura do mel.

Os marimbondos tèm igual
mente significado especial, sendo 
crença que possuem sociedades 
com organização semelhante à dos 
Kayapó. Suas casas redondas 
(ürüloAiã) são modelos do mundo 
Kayapó. Acredita-se, também, que 
tèm chefes, casa de homens co
munais e sociedades de homens 
(tchêt). Os marimbondos incor
poram muitos dos ideais de viri
lidade Kayapó: sâo fortes, deste
midos, ofensivos quando atacam, e 
defensivos em relação às suas "a l
deias".

Os jovens guerreiros (mê-ôk-re 
e me-nônõ-nu-re) são muitas vezes 
chamados pelos mais velhos para 
combater os marimbondos. Nesta 
cerimônia, os guerreiros atacam 
cinco a seis casas de marimbondos 
com as mãos desprotegidas. 
Durante os cantos da madrugada e 
das danças, dizem aos jovens 
guerreiros que devem tornar-se fo r
tes e valentes, em vista das fortes 
picadas dos marimbondos.

0  besou ro (Rhinocerous
beetle) também è importante ao 
Kayapó. Crêem que antigamente a 
aldeia ancestral deles foi atacada 
por um besouro gigante de dois 
metros. Somente depois que os 
Kayapó se defenderam do myr é 
que se tornaram verdadeiros ho
mens ( me-be-ngô-krêl e superiores 
a outros animais e a outros homens 
< kuben).

Colheitas e Pragas

A s colheitas dos Kayapó são 
consideravelmente resguar
dadas dos ataques de inse
tos, devido à prática do 

descanso da terra a intervalos regu- 
lares, suficientes para atenuar o 
aparecimento de pragas de insetos, 
caracteristicas das lavouras de 
monocultura. A mudança da po
sição das roças reduz a formação 
de enxames de insetos, enquanto a 
limpeza anual de novas roças, para 
o plantio de arroz, milho, feijão, faz 
decrescer de modo considerável a

54



0  jabuti é 
prato preferido 
dos Kayapó

possibilidade de aparecimento de 
pragas nas plantas mais sensíveis. 
Uma broca de cereal (Heliothus 
zea) produz resultados desastrosos 
nas roças de milho novo replan- 
tadas em um ano, mas este não é o 
maior problema dos Kayapó, pois 
raramente plantam em roças "an 
tigas".

Saúde e Insetos Nocivos

A s doenças e, em especial, 
as febres, desempenham 
papel importante nas cren
ças dos Kayapó, sendo difí 

cil avaliar o impacto desses males, 
como a febre amarela e a malária, 
dentro do ponto de vista Kayapó.

Pium e mosquitos são os prin
cipais insetos nocivos, mas quase 
inexistentes na aldeia, o que não 
acontece na floresta e nos bosques 
de castanha-do-parà. Um dos 
repelentes mais usados é a fumaça, 
sem falar no tabaco misturado à 
saliva, que è esfregado no corpo. 0  
cachimbo IWaricoco) se conserva 
sempre aceso quando estão na al
deia e na floresta, especialmente se 
há insetos. 0  fogo é considerado 
parte essencial de qualquer campo 
e é conservado para manter a 
fumaça, como para aquecer.

A maior atividade dos Kayapó 
de todas as idades é pintar o corpo 
com jenipapo e urucu. Nos testes 
das plantas que fiz em 1978, das- 
cobrí que esses materiais são im
portantes na redução de picadas de 
pium e mosquito (acima de 84%). 
Deste modo, a pintura no corpo, 
muito mais do que um valor de
corativo ou cerimonial, tem impor
tância prática.

A catação de piolho é outra 
atividade diária que consome muito 
tempo dos índios. Os piolhos são 
tirados da cabeça com a mão e 
mordidos com os dentes por aquele 
que está fazendo o trabalho. Essa 
atividade se constitui no maior 
veículo de contato social e físico 
entre parentes chegados. Para
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prevenir futuras infestações do 
parasita, sopram fumaça no cabelo.

ALIMENTO

Os Kayapó comem poucos in
setos. Eles apreciam o ab- 
dome da formiga tanajura, 
assim como larvas e pupas 

de várias espécies de abelhas e

marimbondos. As form igas são 
fritas no próprio suco; as abelhas e 
os marimbondos são comidos crus.

O mel è colhido por homens e 
meninos, nunca pelas mulheres, e 
grande parte dele se consome no 
próprio local de colheita. Os Ka- 
yapó têm tamanha ganância por 
esse alimento, que comem as

RESUMO

O s Kayapó estão bem adap
tados ao seu meio-ambi- 
ente, em zonas de transi
ção, entre vários tipos de 

floresta e campos, e capazes de ex
plorar uma variedade de sistemas 
ecológicos.

abelhas adultas, larvas, pupas e 
cera, todos devorados com ânsia 
no ataque entusiasmado ao en
xame.

Diz-se que em tempos remotos 
os Kayapó não conheciam a man
dioca e comiam ninho de cupim e 
formigueiros, do mesmo modo 
como hoje em dia consomem 
farinha. Isso ainda se verifica nas 
épocas de comida escassa, ou 
quando uma pessoa quer simples
mente comer um punhado de 
sujeira. Esse fa to  presenciei duas 
vezes em Gorotire e três eta Kuben- 
krã-kêin.

Preparativos para as corridas (festa "tàkák")

Os tipos de solo de Gorotire 
não lim itam o seu sistema agrícola. 
Outros fatores, como pragas de in
setos, ervas daninhas, fungos, etc., 
causam o abandono das lavouras. 
Batata-doce, inhame e produtos 
coletados oferecem aos Kayapó os 
requisitos nutritivos mínimos. Carne 
e peixe sâo abundantes durante a 
maior parte do ano e proporcionam 
grande quantidade de proteínas. As 
necessidades de vida exigem pouco 
esforço, permitindo que o Kayapó 
disponha de muito tempo para a 
família e para as atividades sociais e 
cerimoniais.

Os insetos desempenham 
papel mais importante em relação 
ao sistema de crenças do que na 
adaptação ecológica deles. A es
cassez'de pragas de insetos é o 
resultado eficiente de um bom con
trole da agricultura e de ajustamen
to ecológico.

O índio Eketi voltando da caça (Aldeia Mekragnoti)

A atual população de Gorotire 
não prejudica o potencial do meio- 
ambiente. Ainda hã florestas vir
gens para novas roças. As pro
visões de carne e peixe são 
apropriadas para complementar a 
dieta. Calculo que a atual popu
lação de Gorotire poderia crescer 
três a quatro vezes mais, sem 
prejudicar seriamente o potencial 
que a área possui.



FIGURA 1
Tendência 

da fertilidade 
do solo

Enfeites 
para uma 
festa
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