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O livro
O livro "Saúde, Nutrição e Cultura" foi elaborado de 2000 a 2003 pelos professores indígenas, com as- 

sessoria da equipe do ISA, durante as aulas de nutrição ministradas por Miriam Coelho de Souza (Unimep/ 
Lins) e Esteia Würker nas etapas intensivas do Projeto de Formação de Professores do PIX. Espera-se que o 
livro possa contribuir no trabalho de educação para a saúde visando a valorização dos alimentos tradicionais, 
melhoria da nutrição no PIX, maior consciência na escolha de alimentos para uma dieta balanceada e na pre
venção da desnutrição, unindo professores, alunos, agentes de saúde, auxiliares de enfermagem, agentes de 
manejo, lideranças e toda a comunidade nesse esforço comum.

O Projeto
O Projeto “Formação de Professores Indígenas do Parque Indígena do Xingu” está inserido no Programa 

Xingu, do Instituto Socioambiental, e tem como objetivo desenvolver a formação continuada e a formação para 
o Magistério de 81 professores indígenas dos povos Kuikuro, Kalapalo, Matipu, Nahukuá, Mehinaku, Wauja, 
Aweti, Kamaiurá, Trumai, Suiá, Kaiabi, Ikpeng, Yudjá, Yawalapiti e Panará, que lecionam atualmente para 
1.358 alunos, entre crianças e adolescentes, em 40 escolas. O Projeto de Formação teve início em 1994 com 
a Associação Vida e Ambiente. Em 1996, passou a ser gerenciado pelo Instituto Socioambiental. Até novembro 
de 2003, dezenove cursos foram realizados. O trabalho se desenvolve por meio de dois cursos anuais minis
trados por especialistas e do acompanhamento pedagógico às escolas indígenas nos períodos intermediários 
entre os cursos. O Projeto estimula o estudo das línguas indígenas faladas no Parque do Xingu e a produção 
de ortografias nessas línguas, que permitem seu ensino nas escolas e a produção de material didático apropria
do à realidade das escolas.

O processo de formação foi reconhecido em 1998 pelo Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso 
(CEE-MT). Os professores indígenas são preparados para atuar como educadores e pesquisadores de suas cultu
ras, de forma a se tornarem os agentes do processo de ensino e aprendizado de suas escolas e poderem formular 
e conduzir currículos próprios, de acordo com sua realidade e com o uso de suas respectivas línguas nativas. Em 
2002, foi aprovado pelo CEE-MT o Projeto Político Pedagógico das Escolas do PIX, elaborado pelos professores 
indígenas com assessoria da equipe do ISA.

O público alvo
O Parque Indígena do Xingu (PIX) abriga, em seus 2.642.003 hectares no estado de Mato Grosso, uma 

surpreendente variedade de grupos indígenas, diferenciados dos pontos de vista étnico, lingüístico e sociocul
tural. São quatorze povos, com uma população de 4000 pessoas.

O livro será usado como material didático nas 38 escolas do PIX, na Escola Matukre (TI Panará) e Esco
la Kawaip da aldeia Cururuzinho (TI Kaiabi/PA).
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Nutrição

Para que comemos?
Aigi Nahukua, Aturi Kaiabi, Makaulaka Mehinaku, Pi’yu Kamalla Trumai Kaiabi, Awajatu Aweti

Nós comemos para alimentar nosso organismo, para termos saúde para sobreviver e 
trabalhar. Nós comemos peixe assado, mingau, frutas, mel, carne, beiju e farinha.

O ser humano não vive sem alimento no mundo. Sem alimento o ser humano não trabalha, 
não existe, não namora, não se reproduz.

Nós comemos para ter sempre energia no corpo e para sempre os seres humanos 
ficarem com saúde, estarem vivos. As crianças comem os alimentos para poderem crescer e dar 
energia para o corpo. Se as pessoas ficam sem comer alguns alimentos, elas ficam fracas. Os 
alimentos fazem as pessoas ficarem resistentes contra as doenças.

Os alimentos existem para que 
os indivíduos possam ficar com força 
para trabalhar na sua sociedade e 
para manter a sua vida para frente 
sempre viva. Por isso que os 
indivíduos comem os alimentos, para 
desenvolver a sua tradição e cultura.

- 1 1  -
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1 - Leia a tabela abaixo:

Povo Alimentos do tempo 
da seca

Alimentos do tempo 
da chuva

Alimentos que tem 
o ano todo

Yudjá Batata, abóbora, 
amendoim

Abacaxi, pequi, cará, 
melancia, manga, batata, 
feijão, milho, turupi (tipo 
de fruta), saúva

Banana, mandioca, 
pimenta, cana-de- 
açúcar, mamão, 
mangarito

Kamaiurá Beiju, peixe, banana, 
mamão, tracajá, 
paca, ingá

Milho, melancia, pequi, 
macaco, saúva, 
mangaba

Beiju, peixe, jaca, mutum, 
macaco, pimenta

Kalapalo Babaçu, batata, abacaxi, 
ovo de tracajá, caju, ma
mão, ingá

Melancia, milho, pequi, 
mangaba, abóbora, 
murici, oiti, castanha de 
pequi, macaúba, saúva, 
gafanhoto, milho

Beiju, peixe

Kaiabi Banana, amendoim, 
milho, cará, cana-de-açú- 
car, mamão, taioba, pi
menta, batata, abacaxi, 
mangarito, macaxeira

Milho, melancia, 
abóbora, pimenta, 
batata, taioba, pequi, 
oiti, mangaba, manga, 
fruta do conde, caju

Mandioca doce e 
de farinha

-  1 2 -



Povo Alimentos do tempo 
da seca

Alimentos do tempo 
da chuva

Alimentos que tem 
o ano todo

Suiá Tracajá, ovo de tracajá, 
arraia, perereba, 
macaúba, feijão-fava, 
cará, cana-de-açúcar, 
caju, amendoim

Ingá, oiti, pequi, 
mangaba, manga, buriti, 
pimenta, melancia, milho, 
abóbora, banana, 
araruta, mangarito, 
murici, api, jaca, goiaba, 
saúva, mamão

Polvilho (beiju), 
farinha, peixe, animais 
(macaco, anta, 
porco, veado)

Ikpeng Amendoim, muruci da 
mata, kulu, banana, ovo 
de tracajá, jatobá, milho 
seco, yapíta, mamão, 
batata, abóbora, yapíta 
menpuyogü, mel

Pequi, polvilho seco, 
saúva, mexgra, fruta do 
conde, milho verde, api, 
buriti, marimbondo, murici 
do campo, abacaxi, rã, 
palmito, ampopre, 
tomkorowü, mangaba

Peixe, caça, beiju, 
mingau de beiju, 
perereba

Yawalapiti Peixe, perereba, 
macaúba, tracajá, ovo de 
tracajá, ingá, kamutüjü, 
umetü (pau de Kuarup), 
pimenta, cana-de-açúcar, 
batata, mutum, sal do 
índio, mingau de 
mandioca doce

Pequi, macaco, milho, 
banana, manga, 
melancia, buriti, ingá, 
kamutüjü, murici, pimenta, 
mamão, mangaba, jacu, 
mutum, pombo, paca, sal 
do índio, abacaxi, 
abóbora, tukumaia (doce 
de pequi), mel

Beiju, mingau de beiju, 
peixe, sal do índio

Mehinaku Peixe, batata, mingau de 
mandioca, abacaxi, ovo de 
tracajá, banana

Milho, pequi, curimatá 
com ovas, mangaba

Peixe, beiju, sal com 
pimenta, macaco, jacu, 
tracajá, mutum, mel
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Povo Alimentos do tempo 
da seca

Alimentos do tempo 
da chuva

Alimentos que tem 
o ano todo

Wauja Peixe, perereba, pimenta, 
ingá do mato, banana, 
batata, abacaxi, murici do 
mato, ovo de tracajá, 
tracajá, perereba, yapota, 
mamão, sal de aguapé

Pequi, mangaba, buriti, 
milho, abóbora, melancia, 
amendoim, saúva, 
macaco prego, murici do 
campo, wanu, macaúba, 
manga, goiaba do mato

Peixe, beiju, água

Trumai Muito peixe, muito beiju 
de mandioca, banana, 
mel, mamão, ovo de tra
cajá, tracajá, batata, carne 
de animais (anta, paca, 
jacu, mutum e outros)

Pouco peixe, pouco beiju 
de mandioca, pequi, 
mangaba, api, milho, 
abóbora, melancia, 
kamo’i, macaco, jacu, 
mutum, tracajá

Beiju de mandioca, 
peixes, carnes, água

2 - Complete a tabela do seu povo com os alimentos que faltam. Faça uma tabela no seu
caderno.

3 - Escreva a receita de um alimento que você gosta muito.

4 - Escreva sobre as rezas e os cuidados que o seu povo tem com alguns alimentos.

5 - Seu povo tem festa para alguns alimentos? Escreva sobre as festas.

-  1 4 -
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O que é nutrição?
Arautará Kamaiurá, P i’yu Kamalla Trumai Kaiabi, Maiua Ikpeng, Arapawa Wauja

Nutrição é uma ciência que estuda o 
conjunto de alimentos que os seres humanos 
comem, os alimentos consumidos no seu dia- 
a-dia. Ela estuda os nutrientes que sustentam 
o corpo humano.

A nutrição serve para os seres humanos 
e outros seres. Por exemplo, o leite nutre a 
criança, os sais minerais nutrem as pessoas 
e as plantas.

Nós, seres humanos, precisamos de 
alimentos ricos e nutritivos. Por exemplo, do milho, que é um alimento nutritivo.

A nutrição estuda os alimentos e a saúde do ser humano, para que as pessoas possam 
ter vida e energia para manter a sua sociedade sempre viva.

A t iv id a d e s

1 - Peça para uma pessoa mais velha contar como era a alimentação do seu povo antes 
do contato com o não-índio.

-  15 -



A ORIGEM DA RAMA DE MANDIOCA,
FILHA DA BEIJA-FLOR COM O GAIVOTA

Wary Kamaiurá

Dizem que antigam ente a filha do be ija-flor foi tom ar banho no rio. Lá no rio ela 

viu um homem gaivota voando bonito, então ela disse assim:

-  Você podia ser meu marido, vem logo para ser meu marido.

Quando escureceu, dizem que a gaivota se transform ou em um homem bonito, 

lindo, bem enfeitado e veio procurar a filha do beija-flor.

- A i ,  Ai!

A moça acordou, saiu da casa 

e viu o homem gaivota bonito.
- r a  -

Dizem que a moça falou:

-  Quem é você?

-  Sou o Gaivota, aquele que 

você chamou para ser seu marido.

-  Está bem, vam os entrar.

Quando entraram  na casa, a

mãe dela o viu e perguntou:

-  Quem é esse homem que 

está com você?

-  Gente, é meu marido.

O Gaivota se casou com ela,

os dois se gostaram. O Gaivota foi 

morar junto com ela e com a sogra.



No dia seguinte, a mulher do Gaivota pediu para ele ir à roça com ela:

-  Vamos na roça?

-  Vamos.

Quando estavam lá, o Gaivota viu a roça do Ywyjêkytsi (besouro serrador) que 

cultivava muito y'ywyjarypy, que é um tipo de mandioca. O Gaivota perguntou:

-  Cadê a mandioca verdadeira?

-  Essa mandioca é a verdadeira.

-  Será mesmo? Será que é rama de mandioca? Eu estou vendo que parece timbó.

A m ulher tirou a m andioca e levaram para a aldeia para ela ralar. Ralou, ralou e

peneirou. Tirou a massa dela e fez beiju para o marido. Quando ela ofereceu beiju 

para o marido, ele percebeu que o beiju não era verdadeiro, então disse:

-  O lhe, eu não com o este beiju, senão eu vou morrer, esse beiju faz mal 

para mim.

Antigam ente a filha e a esposa do beija-flor só com iam  y 'yw y ja rypy  como 

mandioca. Sobreviviam  com esta planta. Naquele tem po não existia mandioca 
para viver.

Dizem que o Gaivota não comia nada, estava passando fome. Ele falou para a 
mulher dele:

-  Vamos buscar beiju lá na roça da minha mãe, na minha aldeia?
-  Está bem.

No dia seguinte saíram de manhã cedo e chegaram na aldeia dele. A mãe do 

Gaivota cumprimentou o filho e sua nora:

-  Oi filho, vocês estão por aí?

-  Nós estamos aqui, mãe. Olhe, eu passei muita fome, por isso que 

eu voltei para cá, para buscar beiju.

-  1 7 -



Na aldeia do Gaivota tinha muito polvilho, massa, rama de mandioca e outras 

comidas. O Gaivota é dono da comida. A mãe dele fez muito beiju para ele levar para 

a sogra e para ele comer.

Assim o Gaivota comeu beiju verdadeiro.

-  Agora eu estou comendo beiju verdadeiro! Coma beiju verdadeiro, mulher, aquele 

que você come na sua aldeia não é verdadeiro, aquele é timbó.

Quando estava escurecendo resolveram  sair da aldeia. Levaram  um monte de 

beiju para a aldeia da esposa. Chegaram  na aldeia e a m ulher ofereceu beiju para a 

mãe dela:

-  Ô mãe, coma beiju também.

Ela ofereceu beiju para a irmã dela e para o cunhado que chama Ywyjêkytsi.

A mulher dele disse:

-  Vem comer beiju, marido.

Então Ywyjêkytsi disse:

-  Você está doida, está doida que eu vou com er beiju, faz mal para mim!

-  Ywyjêkytsi, você não pode com er beiju, senão vai vom itar -  disse o Gaivota. 

Mesmo assim o Gaivota morou muito tempo com a sua esposa e todo mês buscava

beiju na aldeia dele. A m ulher dele engravidou e o filho nasceu. O Gaivota pescava 

todo dia para o filho com er e crescer. Por isso o filho do Gaivota ficou com cheiro de 

peixe e a avó dele não queria pegá-lo. Ele não ia na roça e nem pensava em roçar.
A avó dele dizia:

- A h !  Eu não quero pegar esse menino, ele tem cheiro de peixe.

Mesmo assim o Gaivota ficava na aldeia junto com a sogra. Até que 

chegou a época de trabalhar na roça. O Gaivota resolveu buscar seu 

machado na sua aldeia e disse para sua esposa:

-  1 8 -



-  Vamos buscar meu machado na minha aldeia para eu poder trabalhar na roça.

-  Vamos, vamos buscá-lo.
O filho do Gaivota cresceu mesmo. O Gaivota foi fazer sua roça, limpar a roça. Lá

ele viu Ywyjêkytsi trabalhando, cortando pau em cima de jatobá. O Gaivota disse:

-  Cuidado Ywyjêkytsi, você vai cair no chão e vai morrer.

Ele começou a trabalhar e falou para a mulher:

-  Olha, sente aqui, não me procure e não grite.

-  Está bem.

Ele começou a entrar no mato limpando a roça bem grande, quando ele estava 

quase no meio do mato, a mulher gritou.

O Gaivota não gostou disso e pensou, “quem trabalhar muito na roça não vai 

passar fome, quem não trabalhar passa fom e” . Depois disso ele chegou perto da 

m ulher e perguntou:

-  Por que você gritou?

-  Eu fiquei com medo.

Ele começou a derrubar as árvores, derrubou, derrubou e acabou. Nem demorou 

muito e voltaram para casa. Entraram em casa e o inim igo Ywyjêkytsi falou:

-  Uai, o trabalhador chegou tão cedo, nem dem orou para roçar.

-  Não, eu trabalhei um pouquinho, eu fiz uma roça pequena -  ele enganou 

Ywyjêkytsi.

Quando chegou o dia da queim ada o Gaivota foi cham ar seus colegas para 

ajudar: Wyraura, Amiri, Kalapuru... Ele foi queim ar a roça, mas antes pediu para sua 

m ulher fazer algodão para colocar na cabeça e sair com ele. Então ele 

saiu gritando na roça para queim ar:

-  Kwaaãaãa kwãkwakwaã!
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Ele gritou e o algodão que estava na cabeça caiu no chão: este vai ser polvilho de 

verdade. A roça não parou de queimar, dois dias queimando, queimou bem direito. No 

outro dia de manhã cedo Ywyjêkytsi foi ver a roça queim ada e o Gaivota rezou para 

que ele ficasse perdido na roça.

Ywyjêkytsi viu a roça bem grande, cheia de fum aça e acabou se perdendo no meio 

dela. Até que anoiteceu e ele teve que dorm ir por lá.

Quando amanheceu o Gaivota foi ver se Ywyjêkytsi estava perdido mesmo. Quando 

chegou lá perguntou:

-  O que aconteceu com você?

-  Nada, eu estou vendo sua roça. Queimou mesmo. Será que você consegue 

plantar tudo?

-  Não, não vou plantar tudo.

O Gaivota falou para irem embora juntos, sabia que ele estava perdido. Ele foi para 

a aldeia convidar os am igos para ajudar a plantar. Ele resolveu cavar a terra e plantar 

uma rama de mandioca.

Os companheiros vieram para plantar, dizem que cada um trouxe uma rama 

diferente. Um com panheiro dele falou assim:

-  Eu vou ser mandioca doce!

Acará, Peixinho, Tarawe, Pacu, Papagaio e outros com panheiros ajudaram a 

plantar a roça do Gaivota. Essas pessoas plantaram rápido a roça do Gaivota.

As ramas de mandioca cresceram e o Gaivota pediu para a sogra limpar sua roça. 

Quando a sogra foi limpar a roça, viu que não estava suja de mato:

-  Essa roça não está suja, eu não vou limpar.

Ela voltou para a aldeia e disse para a filha:

-  Filha, a roça de seu marido não tem sujeira!
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O Gaivota foi ver sua roça e viu tudo limpo, daí ele pediu para a sujeira cair em 

cima da roça para ela ficar muito suja, cheia de mato, e pediu de novo para sua sogra 

ir limpar a roça. Sua mulher mandou a mãe limpar a roça do marido. Ela voltou à roça 

e viu que estava muito suja e foi dizer à filha que não queria limpar tudo aquilo 

sozinha. O Gaivota disse para todo mundo:

-  Quem cuidar muito da roça vai ficar com a roça muito limpa, quem não cuidar da 

roça, vai ficar sempre suja. Por isso até hoje a roça fica suja para nós.

Quando a rama de mandioca ficou pronta, o Gaivota e a esposa foram ver se o 

milho estava pronto para comer. Eles quebraram cinco espigas para levar para a casa 

e experimentar. Quando Ywyjêkytsi viu o milho perguntou:

-  Você quebrou meu milho?

-  Eu quebrei um pouco do seu milho -  disse o Gaivota.

Ywyjêkytsi era inimigo dele, era casado com a filha mais velha do Beija-Flor. No dia 

seguinte o milho estava pronto para quebrar, o Gaivota convidou o pessoal para 

quebrá-lo. Foram todos para a roça buscar o milho 

verdadeiro. Até hoje existe o milho.

Enquanto isso Ywyjêkytsi resolveu buscar seu 

milho, só que o dele não era o verdadeiro. Primeiro 

Ywyjêkytsi trouxe o seu milho, muitas mulheres 

estavam trabalhando para ele. Em segundo lugar o 

Gaivota trouxe o seu milho verdadeiro, era muito 

milho. As mulheres que estavam trabalhando com 

Ywyjêkytsi viram o milho do Gaivota que era muito 

grande e passaram todas a trabalhar na roça dele.

Ywyjêkytsi se viu trabalhando sozinho.
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O Gaivota foi o primeiro que arranjou com ida para o povo de antigamente: 

mandioca, milho, batata e outros alimentos. Por isso o Gaivota ficou dono da comida.

Antigamente o veado era gente e roubava cada rama de mandioca, ele que plantou 

a rama para a gente e por isso até hoje ele come a folha da mandioca. Por isso que 

tem mandioca para nós.

Quando a mandioca ficou pronta para comer e para ralar, as mulheres foram 

trabalhar para o Gaivota. Elas ralaram muita mandioca e fizeram polvilho. Quando 

chegou a época de cheia ele fez um lugar seguro para guardar o polvilho, ninguém 

passou fome. Por ter muito polvilho ele oferecia para as mulheres que ralavam para ele.

Dizem que o Gaivota gostava de dorm ir junto com sua esposa, mas ela nem queria 

dorm ir com ele, ela dizia assim:

- A h ,  não, você gosta de dorm ir junto, eu não quero dorm ir com você. Assim  eu 

acho que você não ia largar a minha irmã.

A mulher disse isso porque tinha a menina presa lá em cima, dentro da caixa. O 

Gaivota pensou assim:

-  Será que a menina presa está lá em cima mesmo? Hoje eu quero vê-la!

De manhã cedo a sogra e a esposa dele foram para a roça e a esposa pediu para 

ele ir com ela. Ele disse que não queria ir porque estava muito cansado e queria 
descansar.

-  Está bem, fique aqui, mas você não pode mexer nessas coisas que estão em 
cima do jirau.

Ele ficou na aldeia enquanto elas foram para a roça. Ele foi ver a menina presa, se 

era verdade mesmo. Quando viu a menina ele pediu para deitar com ela. Essa menina 
era virgem ainda:

-  Vamos deitar juntos?
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-  Espere um pouco que eu vou tirar a joelheira.

-  Não, vamos assim mesmo.

O Gaivota puxou a menina, deitaram na rede e transaram. Depois do namoro ele 

pediu para ela entrar na casa, mas ela não quis. Quando a sogra e a esposa voltaram 

da roça, a esposa foi direto olhar a irmã, ver se estava tudo bem mesmo, mas como o 

marido tinha transado com ela, ela estava fora da caixa e a esposa ficou muito brava 

com o marido. A sogra dele ficou muito brava, porque não queria que o genro 

transasse com a cunhada. Quando acalmou tudo, o Gaivota não quis mais ficar na 

aldeia:

-  Olhe, eu vou embora da aldeia.

-  Não, não vá embora.

-  Eu vou embora porque sua mãe ficou muito brava comigo.

O Gaivota falou para o filho cuidar do polvilho e ofereceu para ele comer. Quando 

escureceu ele foi embora para a aldeia dele, não voltou mais, separou-se da esposa. 

Quando a esposa e o filho iam tom ar banho no rio, o Gaivota só vinha visitar seu filho. 

Ele se transformou em ave, não se transformou mais em gente.

-  Ô marido, venha aqui, o seu filho está chorando muito -  dizia a esposa.

Ele não quis mais continuar o casamento. Ele deixou a rama de mandioca para o 

filho dele não passar fome. Então assim que term ina a história. O Gaivota que arranjou 

a rama de mandioca para o nosso povo, por isso que tem polvilho.

A t iv id a d e

1 - Conte e escreva a história da origem de algum alimento importante do seu povo.
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O que é alimento?
Wary Kama i ura, Ta ri nu Yudjá, Pi’yu Kama lia Trumai Kaiabi, Awasiu Kaiabi, Yabaiwa Yudjá

Nós comemos para viver bem porque os alimentos deixam a pessoa viver bem e ter 
energia. Assim funciona a vida.

O alimento serve para ajudar o sangue da gente a não ficar fraco. Nós comemos peixe, 
beiju e tomamos mingau de pequi.

Todos os alimentos que nós comemos circulam dentro do nosso corpo em pequenos 
pedacinhos dando energia para a pessoa ser forte e saudável.

O leite materno é composto de várias 
substâncias nutritivas, como as vitaminas e a 
proteína. A primeira gota de leite materno que 
a criança recebe é como vacina nos primeiros 
dias de vida. O leite materno faz com que a 
criança cresça sadia, com muita resistência 
contra as doenças.

Os alimentos dão energia e saúde, 
fortalecem as pessoas para trabalhar. Nós 
comemos para ter saúde e energia. O ser 
humano precisa se alimentar para viver bem, 
para continuar trabalhando, para sustentar 
sua família.



Nós devemos olhar os alimentos antes de comer
Adjiha Yudjá

Para nós termos boa alimentação devemos olhar antes de comer qualquer alimento, 
não devemos comer comida estragada. Quando uma barata cai dentro do mingau é bom 
derramar. O peixe estragado ninguém come, senão dá diarréia para a pessoa. A comida de 
ontem, meio azeda, minha comunidade não come porque dá diarréia. Quando o cachorro 
bebe água, minha sociedade derrama a água, senão passa doença para as pessoas.

A t iv id a d e s

1 - Faça uma lista dos alimentos que o seu povo dá mais valor. Desenhe alguns alimentos.

2 - Escreva sobre os cuidados de higiene que precisamos ter em relação aos alimentos.

3 - Escreva sobre os cuidados com os utensílios que utilizamos para cozinhar e para
comer (panelas, cuias, pratos, colheres etc).

4 - Explique porque são necessários esses cuidados.
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Cuidados com as gestantes e as crianças

Nossos pais orientam a nossa alimentação
Mutua Mehinaku

Para a mãe do bebê é muito importante uma boa alimentação porque todos os alimen
tos que a mãe come passam para o bebê através do sangue pelo cordão umbilical. A mãe 
e o pai do bebê não podem comer alimentos que não servem para o bebê, senão ele nasce 
com problemas e com defeito físico. Nossos pais nos orientam e nos ensinam a ter um car
dápio para a gestante ter dieta boa. Nós somos obrigados a seguir como nossos ancestrais 
nos ensinaram.

Alimentação tradicional de gestantes e crianças
Sepé Kuikuro

O meu povo Kuikuro tem alimentação tradicional 
L para gestantes e suas próprias comidas naturais como
I  beiju, perereba, mingau, milho e outra alimentação que
| existe na aldeia. A gestante pode comer os peixes

I pequenos, como tucunaré, matrinchã, piau, pacu, traíra e
outros peixinhos. Se a gestante comer peixes grandes, 
como pintado que tem nadadeira e pirarara, ela pode ter 
dificuldade na hora de nascer o bebê. Eu ouvi muitas 
destas histórias. Dizem que antigamente não se comia 

quase nada, como o mel que provoca ferida no bebê assim que ele nascer.
Na minha sociedade Kuikuro tem comida tradicional para o bebê. Após o nascimento 

as crianças se alimentam apenas de leite materno. Depois de três meses as crianças 
continuam tomando leite materno. A mãe do bebê se alimenta de caça, peixe, toma mingau 
de beiju e de mandioca.
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Após os quatro meses a mãe e a avó podem começar a dar mingau de beiju para o 
bebê. O mingau do bebê, a cuia e a panelinha são separados, somente ele pode beber.
A mãe pode cuidar do mingau do bebê bem guardado e tampado. O bebê não vai tomar
mingau estragado.

Depois de oito ou nove meses, a mãe e o pai da criança podem se aconselhar com o avô 
e a avó para o bebê começar a comer peixe à vontade. Os avós autorizam o bebê a comer. 

Para o povo Kuikuro existem alimentos que fazem mal às pessoas em determinadas
épocas da vida, como por exemplo:

A lim ento Causa problema quando 0  que acontece

mutum Mulher grávida e marido comem A criança nasce e tem convulsão

macaco Mulher grávida e marido comem A criança nasce com defeito físico

pirarara Mulher grávida e marido comem A criança nasce com defeito físico

pimenta Mulher grávida e marido comem A criança nasce e chora muito

cabeça 
de peixe

Mulher grávida e marido comem A criança nasce e fica com 
a cabeça grande

abóbora Mulher grávida e marido comem A criança nasce e fica com 
a cabeça grande

piranha Mulher grávida e marido comem A criança nasce com diarréia

abacaxi Mulher grávida e marido comem A criança nasce e fica 
com o cabelo loiro

mel Mãe e pai comem durante a 
gravidez e até a criança 

completar dois anos de idade

A criança fica cheia de feridas
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A tradição Trumai na alimentação de gestantes e crianças
Takap Pi'yu Kamala Trumai

É importante a alimentação que a mãe consome na gravidez porque tudo está rela
cionado ao feto na gestação. Aos pais não é permitido comer qualquer tipo de alimento, se
não pode ocorrer reação no bebê após seu nascimento. Por exemplo: se o pai ou a mãe co
merem mutum, seu filho poderá ter epilepsia. Os pais podem comer jacu, macaco, macuco, 
pombo e peixinhos. Na tradição antiga da cultura Trumai comia-se capivara, anta e tracajá 
porque esses animais só comem capim e folhas e não farão mal á criança.

Geralmente, na gestação, a mulher comerá beiju, mingau, perereba, kuini, iwe, tracajá, 
jacu e pombo. A mulher que come tracajá e não quer que seu filho tenha a 
mancha preta na bunda não pode comer o fígado do tracajá, somente a carne. Se ela comer, 
já sabe que o bebê terá mancha preta na bunda.

Lembrando que após o nascimento do bebê, após algumas semanas damos ervas me
dicinais para a mãe parar de ter sangramento, damos também mingau de polvilho quente. Al
guns dias depois damos muita perereba para a mãe ter muito leite.

A alimentação da criança até ela ficar espertinha é só leite materno. Depois damos cal
do de jacu, fazemos também sopa de peixe, como pacu, iwe e kuini, seguido sempre de
massa de mandioca e beiju que a criança chupa. Damos também um pouco de mingau de
beiju e um pouquinho de perereba.

Passamos remédio do campo, um tipo de raiz 
que deixamos secar ao sol. Queimamos a ponta da 
raiz e passamos na criança pedindo que ela cresça e 
ande rápido, usando as palavras de crescimento.

Para o povo Trumai existem alimentos que fa
zem mal às pessoas em determinadas épocas da 
vida, como por exemplo:

* > ■ •‘f .
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Alim ento Causa problema quando 0  que acontece

mutum Mulher grávida come A criança nasce e tem convulsão

matrinchã Pai come Dá diarréia na criança de 
zero a dois anos

macaco aranha Pai, mãe e criança comem Dá dor de barriga e a criança 
passa mal

ovo de tracajá Pai e mãe comem Dá diarréia na criança de 
zero a dois anos

pimenta Mãe come durante a 
amamentação

Causa diarréia no bebê

cágado (hutsararj Qualquer pessoa come 
para respirar

Fica rouca e com dificuldade

fruta atek (tem na 
mata de terra firme)

Qualquer pessoa come Causa febre na pessoa

peixe-cachorro Criança pequena come Pega diarréia

mel da abelha 
europa

Criança pequena come Sai ferida no rosto

macaúba Mulher grávida come A criança nasce com caroço 
na cabeça

peixe Marido de mulher recém 
parida come

0  marido fica barrigudo

pequi Quando a criança não arranha 
a barriga antes de comer

Fica com o umbigo grande

peixe cará 
(só um tipo)

Quando a criança começa a 
comer até virar rapaz

Sangra o nariz
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A t iv id a d e s

1 - Na tradição do seu povo existem alimentos que fazem mal para as pessoas?
Quais são?

2 - Faça uma tabela, como no exemplo abaixo, explicando sobre os alimentos que podem
fazer mal em algumas fases da vida da pessoa.

Alimento Causa problema quando 0  que acontece

O alimento e os cuidados com a criança
Tamarikô Juruna

Quando a criança completa seis ou sete meses de idade começa a tomar mingau, comer 
banana, além do leite materno. Com oito meses a um ano a criança começa a levantar e ficar 
de pé. Quando completa um a dois anos de idade a mãe tem que usar remédio do mato na 
criança para ela poder andar logo. A criança já sabe brincar e pedir para ir ao banheiro. Entre 
quatro e cinco anos a criança pesca, flecha peixinho, pesca com linha etc.

Cada povo tem um jeito de cuidar da criança para ela ter saúde. Desde que a 
criança nasce, a mãe precisa dar um banho de erva para ela se proteger das doenças. Hoje 
em dia, algumas mães não utilizam mais as ervas nas crianças. Erva tradicional possui alto 
teor de proteção contra doença, deixa a criança saudável. Existem vários tipos de erva que a 
gente usa, mesmo quando é adulto.
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A pintura protege o bebê
Ayumã Kamaiurá

O meu povo Kamaiurá cuida da saúde da criança desde o seu 
nascimento. Ao nascer a criança, os pais deixam de comer o peixe 
grande para o umbigo da criança cicatrizar logo. A criança recebe ervas 
para ela banhar, para não ficar doente e ficar saudável. O pajé reza 
para que a criança não pegue qualquer doença, a mãe passa o remédio 
no corpo do menino e pinta seu filho para protegê-lo das doenças.

Como cuidamos das crianças Nahukua
Tafuraki Nahukua

O meu povo Nahukua tem o seu próprio jeito de cuidar da saúde da criança. Desde que 
a criança nasce, a mãe dá um banho nela com a raiz especial, para ela não ficar sempre 
doente e crescer forte. Existem rituais e a reza do papagaio. A reza do papagaio é para a 
criança se alimentar a toda hora, porque papagaio come toda hora. Tem que dar um banho 
com raiz na criança por cinco meses, desde que ela nasce. A raiz também ajuda muito a 
criança a crescer melhor e de forma mais saudável.
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Existem várias formas da criança ficar sadia
Yanahin Matala Wauja

Quando a criança tem de um a cinco meses, a mãe pede para o pai pegar remédio do 
mato para ela dar banho nela, para que ela cresça bem saudável. Neste período a mãe passa 
remédio nos cotovelos, na coluna, nos joelhos e pés para ajudar a criança a engatinhar logo.

Os pais não podem comer comidas pesadas como peixe grande ou mutum. Quando o 
pai do homem e da mulher sabe, rezar, eles podem rezar o neto e a neta para não pegarem 
as doenças com facilidade, para a criança ser forte e saudável.

Existem várias formas da criança ficar sadia, temos ervas nativas para dar banho no 
bebê, tem erva que só pode fazer com vapor, tem outra que mistura com urucum e carvão.

Precisa passar no bebê antes e 
depois da mãe levá-lo ao sol.

Além desses remédios, os pais 
do bebê têm que saber cuidar do filho, 
eles precisam ter higiene para a 
criança crescer saudável.
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A t iv id a d e

1 - Escreva qual é a alimentação tradicional das crianças do seu povo.

2 - De acordo com os costumes do seu povo, quais são os alimentos proibidos para as
crianças?

3 - Por que o leite materno é importante para a criança?

4 - Faça uma tabela no seu caderno com alguns alimentos e o que eles fazem de bom
para as pessoas.

Alimento Como ele ajuda a saúde da pessoa

Cuidado com a mamadeira
Awajatu Aweti, Amutu Wauja, Tariwaki Kaiabi Suiá, 

Ariakumalu Trumai e Tawalu Trumai

A mamadeira é um jeito de alimentar as crianças, 
mas é um jeito ruim se não soubermos usar, ela pode 
causar problemas na saúde das crianças. Por exemplo: 
causar diarréia e atrapalhar o crescimento das crianças.

Uma criança pode ficar todo o tempo doente e 
desnutrida por causa da mamadeira. Existem doenças 
graves que a mamadeira provoca nos bebês que não 
são alimentados com leite materno. O leite da 
mamadeira não tem tudo o que o leite materno tem 

|  para dar força, energia e saúde.
As mães devem procurar o agente de saúde 

f. antes de querer usar a mamadeira para alimentar



seus filhos. Quando a mulher adota uma criança é bom procurar o pessoal da saúde para se 
orientar e usar corretamente a mamadeira. O pessoal da saúde está conscientizando as 
mães sobre o uso da mamadeira. Não é qualquer leite que pode usar, o médico é quem deve 
receitar o leite para o bebê.

A mamadeira precisa ficar num lugar adequado e seguro, não pode deixá-la em 
qualquer lugar, senão os insetos pousam nela e deixam a sujeira. É preciso ferver antes e 
depois de usar, guardar em um local limpo e protegido.

A t iv id a d e

1 - Quais os problemas que o uso da mamadeira podem causar nas crianças?

2 - Na sua opinião, qual é a alimentação ideal para as crianças?

3 - Por que as crianças precisam de uma boa alimentação?
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Aprendendo a se alimentar corretamente

Os nutrientes

Todos os alimentos têm nutrientes. Os nutrientes dão energia para o nosso 
corpo. Os nutrientes são os carboidratos, as proteínas, as vitaminas, os 
minerais, a gordura e a água.

Os carboidratos são os açúcares e os amidos. Eles vão produzir energia 
para o corpo funcionar, desenvolver e crescer, são alimentos energéticos. Os 
alimentos que contém açúcares são:

• todas as frutas (banana, mangaba, abacaxi, murici, api etc);
• mel;
• cana-de-açúcar.
Os alimentos que contém amido são: mandioca, cará, inhame, batata, 

taioba (mangarito), feijão-fava, amendoim, macarrão, arroz, beiju e farinha.
Os alimentos que contém proteínas são: peixe, leite, carne, ovo. As 

proteínas vão formar os músculos, os órgãos (coração, fígado, pulmões etc), a 
pele, as membranas. As proteínas são alimentos construtores.

Os alimentos que contém gordura são: pequi, macaúba, coco, abacate, 
amendoim, castanha, peixes, carnes, leite, saúva, ovo, óleo.

As vitaminas são substâncias dos alimentos que ajudam o corpo a 
funcionar, se desenvolver, se defender e se prevenir contra doenças;

Os minerais são substâncias dos alimentos que ajudam o corpo a se 
formar. Por exemplo, o cálcio ajuda a formar os ossos, os dentes, as unhas, as 
orelhas etc. As vitaminas e alguns sais minerais são alimentos reguladores, 
regulam o funcionamento do nosso corpo.
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Nutriente Função
Fonte (onde se 

encontram) Classificação

Carboidratos 
(açúcares e amido)

Produzir energia para o 
corpo funacionar

Banana, mel, mandioca, 
milho, mamão, batata, 
cana, beterraba etc.

Energéticos

Proteínas Vão formar os múscu
los, os órgãos, pele e 
membranas

Leite, carne, peixe, ovo, 
feijão etc.

Construtores

Gorduras (lipídeos) Ajudam a manter 
o calor do corpo e 
produzir energia

Pequi, peixe, coco, 
castanha, macaúba, 
amendoim, carne, ovo, 
tracajá, saúva etc.

Energéticos

Vitaminas Ajudam o corpo 
a funcionar

Frutas, vegetais, 
legumes

Reguladores

Minerais Ajudam o corpo 
a funcionar e se formar

Leite (cálcio), peixe, sal 
do aguapé (potássio), 
fígado etc.

Reguladores e 
construtores

CL
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Todos os seres vivos precisam de nutrientes
Januario Biral

Todos os seres vivos precisam de nutrientes para crescer e se desenvolver. Por exemplo:
se você plantar um tipo de planta em uma terra que não tenha os nutrientes que esta planta
precisa, ela fica fraquinha e morre. Mas se ela resistir em uma terra onde falte algum nutriente, 
ela fica fraca, não dá frutos e fica baixa.

Para uma pessoa viver com saúde, é preciso que ela esteja se alimentando bem, 
comendo frutas, carnes e carboidratos em quantidade certa, um pouco de cada, uma 
alimentação regulada. Não é bom comer muito açúcar, muita gordura e muita carne.
Certas comidas em excesso podem provocar doenças.
Se a pessoa comer muito açúcar, ela corre o risco de ter 
diabetes. Se comer muita gordura, o sangue vai ficar 
denso, a pessoa corre o risco de ter enfarto e problema 
de pressão, a pessoa fica obesa. O mais importante é ter 
uma alimentação balanceada e se exercitar.

A t iv id a d e

1 - De acordo com o texto do Januario,
escreva o que é uma alimentação 
balanceada.

2 - Explique o que quer dizer se exercitar. Dê exemplo.

3 - Escreva um texto contando o que mudou na alimentação da sua família nos últimos
dez anos (alimentos diferentes, horário de alimentação, troca de alimentos, falta de 
respeito pelos costumes antigos etc).
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A pirâmide dos alimentos

Para entender melhor como deve ser uma alimentação balanceada, observe o 
desenho abaixo, que contém alguns alimentos dos povos que vivem no Parque Indígena 
do Xingu. Esse desenho é chamado de pirámide dos alimentos.

Construtores
tracajá, ovos, 
peixes, fava, 

anta, macaco.

Adicionais energéticos
Mel, sal do indio, gordura dos 

bichos e peixes.

Reguladores
Pequi, inga, api, jatobá, macaúba, banana, ma

mão, melancia, mangaba, caju

Energéticos
Cará, mingau de farinha, mandioca, batata, beiju, milho, inhame, 

batata doce, farinha de mandioca, cana-de-açúcar.

A t iv id a d e

Olhe a tabela para responder as questões:

1 - Quais são os alimentos que contêm proteína?

2 - Qual é a função da gordura no nosso corpo?

3 - Qual é o nutriente que produz energia para o nosso corpo funcionar?
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4 - Quais são os alimentos que contém minerais?

5 - Qual é a função dos minerais?

6 - Qual é o nutriente que ajuda a formar os músculos e os órgãos?

7 - Escreva os nomes de alguns alimentos construtores.

A pirâmide abaixo amostra os alimentos do não-índio:

Construtores
feijão, peixe, ovo, 

leite, carnes.

Adicionais energéticos
óleo de soja, balinha, chocolate 

doces, refrigerantes, açúcar.

Reguladores
repolho, alface, rúcula, tomate, 

cenoura, abacaxi, banana, melancia, 
laranja, abacate, goiaba, beterraba.

Energéticos
bolo, pão, bolacha salgada, batata, mandioca, macarrão, 

lasanha, arroz, farinha de trigo, milho, aveia.

A t iv id a d e s

1 - Escreva os alimentos que você come quando vai para a cidade.

2 - Faça uma pirâmide e coloque esses alimentos no lugar certo.
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3 - Analisando essa pirâmide, você acha que sua dieta na cidade está equilibrada?

4 - Quais são os alimentos nutritivos que você pode comprar no supermercado?

Eu aprendi um pouco sobre os alimentos
Tariwaki Kaiabi Suiá

Eu aprendi um pouco sobre os alimentos adicionais 
energéticos, construtores, reguladores e energéticos.

Adicionais energéticos são os alimentos perigosos, que 
podemos comer menos: geléia, leite, pastel, sorvete, 
chocolate, salgadinho, refrigerante etc. Olhando a pirâmide, 
eles ficam na parte de cima, no menor lugar, por isso é para 

comer só um pouco desses alimentos.
Nos construtores, comemos queijo, leite, requeijão, feijão, carne, ovos e frango.
Os alimentos reguladores são: tomate, melancia, laranja, melão, uva, cenoura, alface, 

repolho, agrião, abacate, banana etc.
Os alimentos energéticos que comemos: pão, feijão, macarrão, batata, mandioca, 

milho, mingau de maizena, pizza, pão de queijo, farinha e bolacha salgada.
Outra coisa que eu aprendi foi sobre a gordura e o sal. Quem come muita gordura e 

coloca muito sal na comida pode ter alguns problemas de saúde, como hipertensão, enfarto, 
derrame etc. Para evitar que isso aconteça devemos comer menos gorduras e sal.

A pessoa que come muito açúcar pode ter sérios problemas no sangue como:
diabetes, retenção de água no corpo (inchaço das mãos e pés), urina adocicada, feridas 
com dificuldade de cicatrização (ulceração) e problemas na visão. Para evitar isso nós 
devemos evitar comer muito açúcar, é para o bem de nossa saúde e vida.

Quando a pessoa come muito carboidrato, gordura, açúcares e amidos como: óleo de 
soja, frituras etc, e se não fizer exercício físico, o corpo armazena estes nutrientes como

Wary Kamaiurá
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gordura corpórea. O excesso de gordura leva à obesidade. A obesidade aumenta o risco de 
desenvolver a hipertensão. Para isso não acontecer devemos tomar muito cuidado com o 
que comemos na cidade e aqui no Xingu.

Devemos comer os alimentos variados e ter equilíbrio de todos alimentos que 
comemos, não exagerando nos alimentos perigosos.

Veja nosso cardápio balanceado:

C\d>oc*0'i
•<D

C-J

A t iv id a d e s

1 - Escreva tudo o que você comeu ontem, desde a hora que você acordou até a hora
de ir dormir.

2 - Desenhe uma pirâmide e escreva esses alimentos dentro de cada parte (adicionais
energéticos, construtores, reguladores e energéticos).

3 - Olhe a pirâmide que você construiu. Você teve uma alimentação balanceada ontem?
Por que?
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A nutrição é muito importante
Ibene Kuikuro

A nutrição é uma ciência que estuda e pesquisa os alimentos dos seres vivos. Ela 
revela que a alimentação pode ser muito boa ou ruim. Os alimentos possuem nutrientes 
que produzem energia para o corpo funcionar.

Na pirâmide que eu vi, ela mostra a comida que a gente come. Os alimentos 
reguladores (as frutas) são bons. As comidas perigosas são: geléia, refrigerantes, sal, 
muita gordura etc.

Quem come muita gordura, o que acontece?
A gordura passa para o sangue e vai ser levada para as veias e artérias, ela pode 

entupir as pequenas veias do coração e do cérebro, causando doenças.
O que acontece quando se come muito sal?
O sal faz o coração bater muito forte, aumentando a pressão do sangue, levando a 

pessoa a ficar com hipertensão.
O que acontece quando se come muito açúcar?
O açúcar passa em grande quantidade para o sangue, causando a diabete.
O que acontece quando se come muito carboidrato e gordura?
Quando se come grande quantidade de carboidratos (açúcar e amido) e gordura, óleo de

soja, fritura, gordura de bichos, estes nutrientes vão se armazenando no corpo como gordura 
corpórea, deixando a pessoa muito gorda, obesa.

A dieta (alimentação) balanceada (equilibrada), com um pouco de todos os 
nutrientes (proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais), vai manter o corpo 
saudável, forte e feliz.

A t iv id a d e

1 - Pesquise com os mais velhos e escreva o que mudou ou está mudando na 
alimentação do seu povo. Escreva sua opinião sobre o motivo das mudanças.
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2 - Observe a pirâmide abaixo e responda as perguntas:

a) Quais são os alimentos construtores? Faça uma lista das palavras na sua língua e 
em portugués.

b) Quais são os alimentos reguladores? Complete a lista das frutas escrevendo na sua 
língua.

c) Quais são os alimentos energéticos?

d) Faça um cardápio balanceado, escolhendo alguns alimentos da sua lista para urna 
pessoa comer durante um día.

Adicionais energéticos
sal do indio, mel.

Construtores
feijão, fava, carne, 
tracajá, amendoim, 

peixe.

Reguladores
macaúba, castanha de pequi, cajú, buriti, 

maracujá do mato, abacaxi, api, oiti, 
pimenta, murici, goiaba.

Energéticos
mingau de milho, batata doce, beiju de milho, farinha, cará, 

beiju, macaxeira, mingau de polvilho, mingau de beiju.
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Assim nós guardamos nossos alimentos

O polvilho da mandioca
Nhokretxi Suiá e Pepotxi Suiá

Eu vou contar um pouco sobre o polvilho que nós guardamos para comer na época da 
chuva. Na época da seca, as mulheres ralam a mandioca para poder secar o polvilho. Elas 
colhem mandioca de maio até julho.

Os homens fazem cestos para guardar o polvilho seco. Esse polvilho dura até um ano.
As mulheres fazem beiju, mingau, misturam polvilho com perereba doce e outras comidas. 
É assim que nós, Suiá, fazemos com o polvilho todos os anos.

A t iv id a d e

1 - Em que época do ano as mulheres ralam mandioca?

2 - Quais são os alimentos feitos com a mandioca?
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Os povos do Alto Xingu produzem polvilho
Waunahã Jareu Kamaiurá

A colheita da mandioca geralmente acontece no mês de maio. Todas as mulheres vão 
para a roça colher mandioca, trazem para casa, descascam, ralam na raladeira e colocam a 
massa na esteira. Elas vão mexendo essa massa até sair todo o 
líquido do polvilho. Depois de terminar esse trabalho tampam a 
panela por 45 minutos. Então elas escorrem esse líquido venenoso 
e colocam massa seca de 15 em 15 minutos até que o polvilho fique 
duro. Elas espalham pó seco dessa massa no chão onde vai ser 
colocado o polvilho, que fica ali durante uma noite. No dia seguinte 
retiram o polvilho do chão e colocam em cima do jirau.

Na verdade a colheita acontece de cinco em cinco dias e 
pára um ou dois dias para quebrar em pedaços pequenos e 
colocar no sol.

Depois de terminar todo esse trabalho o homem vai no mato 
tirar varas, embira e pa’atoui (um tipo de folha). Dentro da casa ele 
monta as varas para cima em volta da embira para ficar reto.
Quando estiver tudo pronto ele coloca o polvilho seco. Esse polvilho 
guardado nós só comemos na época da chuva, durante seis ou sete 
meses. Assim os povos do Alto Xingu conservam seu polvilho.

■

Teteku Kalapalo

A t iv id a d e

1 - Faça um desenho mostrando todas as etapas da produção de polvilho.
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O milho

Nós, Kaiabi, plantamos muito milho. Depois que ele fica pronto 
comemos milho verde assado ou cozido e as mulheres fazem mingau de 
milho verde. Nós não comemos todo o milho que está plantado, se 
comermos tudo não vai ter a próxima plantação. Uma parte do milho fica 
um tempo na roça até secar e ficar duro. Só então o dono vai colher. Isso 
leva dois ou três dias. Então ele coloca no ype e deixa lá mesmo. Ele 
pode buscar milho seco quando tem vontade de beber mingau. Algumas 
pessoas também levam o milho para suas casas.

As mulheres tiram a palha, colocam no pilão e socam. Depois de 
socar, peneiram e colocam na bacia. A mulher vai buscar água e coloca 

o milho no fogo. Quando ele está cozido ela tira do fogo, espera esfriar, rala batata e 
coloca dentro do mingau. Assim fica pronto e 
a mulher oferece para o marido, para o irmão 
e para a mãe.

Tangeakatu Kaiabi

Jewyt, Tangeakatu, Awatat, Tubias, Tarawi, Jywatu, Arupajup, Machakali e Sirakup Kaiabi

A t iv id a d e

1 - Por que o povo Kaiabi não pode comer
todo o milho?

2 - Após a colheita, onde o milho é guardado?

3 - Por que o milho pode ficar um tempo na roça?

4 - Escreva a receita de uma comida feita com milho que você gosta de comer.
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Nós plantamos o milho no início da chuva
Yawaritu Trumai

Na minha sociedade plantamos o milho no início da chuva. Quando ele amadurece tira
mos para comer assado, cozido ou ralado e passado na esteira para fazer mingau. No mês 
de abril, quando ele está bem seco e duro, colhemos da roça, trazemos para casa, debulha- 
mos e guardamos num cesto para não estragar. Ele é utilizado assim: socado para fazer min
gau, beiju e pirão de peixe. Também guardamos para plantar outra vez no início da chuva.

A castanha do pequi

Todo ano as pessoas da aldeia Yawalapiti coletam e preparam alimentos com o pequi. 
Desta fruta extraímos a carne, o óleo e a castanha. O pequi é cozido para tirar a carne. De
pois a semente é lavada com água e em seguida colocamos em cima do jirau. Embaixo do 
jirau acendemos fogo para defumá-la. Através da fumaça ela vai ficando mais seca.

Se não houver o alimento como peixe, nós pegamos um pouco da semente do pequi, 
partimos com a faca e tiramos a castanha para nos alimentarmos ou torramos para cozinhar. 
Misturamos com sal e pimenta e comemos com beiju e mingau. As mulheres também prepa
ram um pirão com a castanha do pequi, parecido com um pirão de peixe. Elas fervem água 
na panelinha de cerâmica e jogam a castanha socada no pilão na água fervendo, misturam 
com polvilho para fazer o pirão. Depois tiram do fogo e comem com sua família.

As castanhas também são distribuídas pelas moças que saem da reclusão na festa chamada 
Kwaryp, que é uma festa de homenagem aos mortos.

Atayawanã Kanato Yawalapiti

Atayawanã Yawalapiti
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É importante guardar a carne do pequi
Assaiu Mehinaku

A época do pequi é a época da chuva. A época da 
festa Kwaryp é na seca. Nós primeiro guardamos a carne 
do pequi para alimentar os outros povos que vão participar 
desta festa. Tendo mingau vermelho, todos os participantes 

vão ficar contentes por serem alimentados com mingau de pequi. Quando as pessoas 
morrem têm que esperar um ano para acontecer a festa Kwaryp.

As mulheres tiram a casca do pequi, os homens colocam no cesto que é guardado na 
água. Enquanto se prepara a festa, o dono da festa alimenta os dançadores com mingau de 
pequi. Só assim a alma do morto ficará contente. É por isso que é muito importante guardar 
a carne do pequi.

Como guardamos a polpa do pequi
Yanama Kuikuro

Primeiro tem que catar o pequi na roça, depois a mulherada pode tirar a casca do pequi 
para ferver até trinta minutos. As mulheres colocam o pequi cozido em cima da esteira para esfri
ar. Elas tiram a polpa do pequi até completar uma grande quantidade.

Os homens pegam folhas e varinhas para emba
lar a polpa do pequi em um tipo de cesto que nosso 
povo chama de ibene. Eles carregam este cesto para 
a água e guardam lá no fundo. Essa polpa do pequi 
dura até um ano. Pode tirar um pouco quando você 
quer comer, tomar com mingau de beiju ou comer com beiju. O resto é guardado no fundo da 
água novamente.

Yanama Kuikuro



O pequi
Wali Trumai Suiá

Para guardar o pequi na água a pessoa tem que fazer ke yaw, onde ele va i ser guardado. 
Para fazer ke yaw você tem que tirar seis varinhas (depende do tamanho). Vai precisar de folha 
e embira, e tem que fazer a tampa para ele ficar em pé e colocar o pequi dentro.

Você coloca a folha dentro e va i enrolando por fora com a embira. É só um tipo de folha 
que coloca dentro, se for outra folha o pequi estraga. O pequi deve estar cozido e tirada a 
carne dele. É a carne que vai ser guardada. Depois de terminar esse trabalho, coloca dentro 
da agua. O pequi vai ficar lá sem 
estragar. Quando você quiser tirar ( À
para por no mingau é só tirar e 
colocar na agua de novo.

A t iv id a d e

1 - Por que as pessoas guardam a carne do pequi na água?

2 - Quais são os produtos que se pode fazer do pequi?

3 - Para que serve o óleo do pequi?

4 - Qual é a importancia do pequi no ritual do Kwaryp?
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Angnep
Pitoga Txikão

O povo Ikpeng costumar plantar e consumir angnep (um tipo de amendoim pequeno). O 
tempo mais certo de colher é nos meses de maio e junho. Nosso povo coloca-o numa cesta 
e põe no sol para secar. Quando ele não é bem secado, estraga. Após a secagem ele é 
guardado e bem conservado. Angnep é consumido na época da chuva e guardado para 
plantar no ano seguinte. É assim que o povo Ikpeng cuida do angnep.

A t iv id a d e

1 - Como o povo Ikpeng colhe e conserva angnep?

2 - O seu povo também planta amendoim? Escreva os nomes dos tipos de amendoim
que o seu povo tem.

3 - Escreva a receita de um alimento que o seu povo prepara com amendoim.
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O povo Yudjá conserva a carne
Tarinu, Adjiha, Tarrurimã e Charadu Yudjá

* a

No tempo da seca a gente mata bicho, corta a carne e faz um tipo de espetinho, coloca 
em cima do jirau e faz fogo embaixo para secar. Quando a carne está bem seca pode 
guardar. A gente amarra duas embiras pendurando.

Quando queremos comer, as mulheres 
esquentam água e lavam bem a carne antes de 
cozinhar. Quando a carne fica mole, tira do 
fogo, soca no pilão e coloca na panela de novo. 
Põe um pouco de farinha e quando fica pronto 
cada pessoa pode tomar sopa de carne. Essa 
carne dura até um ano. Às vezes nossa 
sociedade também se alimenta dessa carne 
com farinha e pimenta socada no pilão.

Charadu Yudjá

A t iv id a d e

1 - Em qual época do ano o povo Yudjá começa a matar os animais para guardar a carne?

2 - Leia a seguinte parte do texto e desenhe uma história em quadrinhos:

Quando queremos comer, as mulheres esquentam água e lavam bem a carne antes de 
cozinhar. Quando a carne fica mole, tira do fogo, soca no pilão e coloca na panela de novo. 
Põe um pouco de farinha e quando fica pronto cada pessoa pode tomar sopa de carne.”
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A pimenta
Kanapy Kamaiurá

Quando a pimenta fica vermelhinha o dono da pimenta colhe e leva para casa para ela 
secar primeiro no fogo. Depois de secar tem que colocar no sol para secar mais. Quando a 
pimenta está bem seca o dono coloca num cestinho de buriti e pendura em cima do fogo 
para não ficar com cheiro ruim. É assim que o povo Kamaiurá guarda a pimenta.

A t iv id a d e

1 - Explique como o povo Kamaiurá faz para secar a pimenta.

2 - Desenhe um pé de pimenta.
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Uretsu Mehinaku

O mês de julho é o tempo de puxar sal. Os Mehinaku começam a puxar o aguapé e põe no 
chão para secar. Depois queimam e trazem para a aldeia no saco. A mulher coloca a cinza no eyuhi 
(coador) para pingar na panela, depois ela cozinha. Aquilo que está pingando na panela se 
transforma em sal. A mulher faz um monte de cinza para pingar em cima do sal. Quando esse sal 
seca, a dona embrulha com buriti. Demora para acabar quando está embrulhado.

A t iv id a d e

1 - O seu povo também faz sal de aguapé ou de outra planta?

2 - Quais são as pessoas que ainda comem sal do índio na aldeia?

3 - Quais são os problemas que o sal do não-índio pode causar para a saúde das pessoas?



Massa de fava
Kaji Wauja e Amutu Wauja

Primeiro as pessoas colhem a fava e levam para casa, depois colocam água na panela 
para cozinhar. Quando fica bem mole, tiram do fogo e da água para salgar com sal do índio. 
Quando está bem salgada podem fazer bolinhas. Depois, pegam folha para cobrir esta 
massa e deixam fora da casa para secar no sol durante cinco dias. Quando a massa de fava 
ficar bem seca a gente coloca no cesto para guardar em cima do fogo. No tempo da chuva a 
gente não consegue pegar peixe e então come massa de fava.

<

A t iv id a d e

1 - Quantos dias o povo Wauja deixa a massa de fava secando fora da casa?

2 - Onde a massa de fava é guardada?

3 - Em que época do ano o povo Wauja come a massa de fava?
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Feijão do índio
Ariakumalu Trumai, Awaé Trumai e Machakali Kaiabi

Nós plantamos feijão no mês de setembro e colhemos no mês 
de julho. Guardamos dentro do cesto e colocamos em cima do jirau 
ou então penduramos. No tempo da chuva cozinhamos numa 
panela e temperamos com pimenta. Fica uma delícia. Só 
cozinhamos fava quando não tem peixe.

Machakali Kaiabi

Awaé Trumai

Feijão de pedra
Teki Kuikuro

Meu povo guarda feijão de pedra (fava) para comer no tempo 
da chuva. Primeiro tira a casca e deixa no sol. Depois cozinha na 
água junto com sal do índio. Serve para alimentar 

bem e ter saúde. Esse alimento é do tempo da chuva. Essa comida é misturada 
com pimenta e é uma delícia. Também se come com beiju. Primeiro soca com 
colher de cuia para fazer pirão. Nosso povo guarda este alimento no cesto em 
cima do fogo.

A t iv id a d e

1 - O seu povo também planta algum tipo de feijão fava?

2 - Escreva a receita de uma comida preparada com feijão fava. .— c

3 - Pesquise na sua aldeia quantas pessoas estão plantando fava na roça.
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O tempo dos jovens
Alimentação na reclusão

Tawalu Trumai

Durante o tempo da reclusão os principáis alimentos são: beiju, mingau de beiju, feijão 
sem sal e peixe sem sal. Esses são os principáis alimentos para o homem e a mulher que 
ficam na reclusão. Não pode comer coisa doce, como açúcar, mel, manga etc. porque a 
pessoa toma remedio (raiz). É por isso que não pode comer coisa doce nem coisa salgada, 
senão a pessoa fica magra, não engorda, 
não vai ter músculos desenvolvidos.

A mulher que fica menstruada ou 
alguém que teve relação sexual não 
pode chegar perto da pessoa que está na 
reclusão, senão a pessoa fica paralítica. Isso 
é muito perigoso para o meu povo.

O homem que fica na reclusão usa mais 
remédio que a mulher, para ficar forte e 
poder lutar na festa tradicional. O homem, no 
primeiro mês de reclusão fica sem comer.
Quando ele puder comer peixe, é sem sal.
Daí em diante ele começa a arranhar o 
corpo: pernas, ombros, costas, braços, peito 
e coxas para ele ficar forte. Não é qualquer 
pessoa que cuida dele, só a pessoa mais 
velha que não tem relação sexual, como a 
avó. A mãe e o pai não podem porque 
mantém relação sexual. A pessoa que faz 
sexo tem cheiro ruim e pode deixar o rapaz
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paralítico. Quando a família vê que ele está fisicamente crescido e forte, ele é levado para a 
comunidade, para a festa tradicional de seu povo. Assim é a cultura do meu povo. Então ele 
vive a vida normal como nós.

O rapaz que quer ser um grande lutador
Arautará Kamaiurá

Para o povo do Alto Xingu geralmente o 
menino fica na reclusão quando completa a 
idade de 14 ou 15 anos. O rapaz ganha um 
quarto dentro da casa, onde ele passará o 
tempo que for necessário até se tornar homem, 
purificando o seu corpo tomando ervas.

Antes do rapaz ficar na reclusão o pai 
busca ervas para o filho tomar durante quatro 
dias. Essa erva é preparada numa panela de 50 
litros de água e só pode ser tomada de manhã 
e no período da tarde. Todos os dias tem que 

tomar a mesma quantidade de erva. São os pais que preparam para os filhos tomarem. 
Quando o rapaz termina de tomar essas ervas o pai pede para ele ficar de repouso na rede 
por um dia, para ele poder sonhar com o destino dele e também para sonhar com o dono da 
erva. Essa erva é para o desenvolvimento e crescimento do seu corpo. O rapaz fica três 
meses se alimentando de beiju e mingau, não pode comer peixe ainda. Só depois de três 
meses ele come peixe. Durante esse processo, o rapaz tem que se comportar dentro do seu 
quarto e não pode falar com ninguém. O único meio dele se comunicar é falar com seu pai.
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Ele não pode comer coisas que tem gordura, nem sal ou pimenta, nem pode pegar as 
coisas escondido. O pai, responsável pelos cuidados e saúde de seu filho, não deve fazer sexo 
com sua esposa nem com outra mulher. Se ele fizer isso estará trazendo problema para sua 
casa, para seu filho. Mesmo que o rapaz não veja, logo que o pai entrar na casa o rapaz sente o 
cheiro forte do sexo e pode prejudicar sua saúde.

Para ele se tornar um homem forte e sadio deve fazer escarificação no corpo e tomar 
banho de remedios de quinze em quinze dias. Ele deve permanecer no seu lugar, quieto e 
respeitando o costume da sociedade. Ele não deve namorar com a menina ou mulher 
durante a sua reclusão, senão pode ficar muito doente, aleijado e morrer. Ele não pode 
comer comida feita por outra pessoa ou por mulher que está menstruada. Isso vai deixá-lo 
fraco e doente.

Tudo isso é proibido para o rapaz que quer se tornar um grande lutador, ser um homem 
fisicamente alto e forte e ser respeitado dentro da sua comunidade.

A reclusão feminina
Matariwa Kamaiurá

Na sociedade Kamaiurá existe uma regra de reclusão. Quando a 
mulher fica na reclusão não pode comer uma alimentação qualquer. Ela 
come beiju, toma mingau, peixe cozido sem sal nem pimenta. Se ela 
comer alimentos doces pode ficar doente e magrinha. Por isso a mãe 
tem que dar dieta balanceada para ela. Se ela fica menstruada na re
clusão, só pode comer carne boa, como paca ou jacu. Ela não pode comer bastante para a 
barriga não crescer. Ela arranha a perna para ficar bonita e forte. Não pode sair nem tomar 
banho fora da casa. Não pode comer alimentação do branco, somente feijão fava.
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Os povos do Alto Xingu cuidam dos jovens
Amatiwana Matipu, Jeika Kalapalo e Aigi Nahukua

Na nossa sociedade os jovens ficam na reclusão e as meninas também depois da 
primeira menstruação. Os jovens entram na reclusão entre os 12 e 15 anos. Antes disso os 
pais pedem para eles tomarem ervas nativas que têm os espíritos. Os adolescentes tomam 
essas ervas de três a cinco dias e em seguida ficam na reclusão.

Nesse período eles não podem se alimentar com qualquer comida que existe na aldeia. 
Existem comidas próprias para esses jovens, como por exemplo: peixe cozido sem gordura e 
sem gosto, peixe assado que não tem gordura, mingau e beiju durante o primeiro mês. 
Depois eles se alimentam normalmente comendo os peixes que não contém gorduras.

As meninas ficam em reclusão quando ocorre a primeira menstruação. Elas ficam no 
máximo dois ou três dias deitadas na rede. Depois disso elas podem tomar ervas nativas que 
têm espírito, em seguida não podem se alimentar com qualquer comida. Elas comem somente 
carne de caça, como mutum, jacu, pombo, macaco e tracajá. Durante um mês e meio elas se 
alimentam com caça. Depois o pai delas pode dar peixe através de rezas. Em seguida elas 
podem comer peixe normalmente. No período da reclusão a mãe ensina a menina a fazer 
rede, esteira e fiar algodão. Ela também ensina sua filha como cuidar do bebê.

Assim que os povos do Alto Xingu cuidam dos jovens e das meninas que ficam na 
reclusão.
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Arautará Kamaiurá

A t iv id a d e

1 - Faça uma lista dos alimentos que o rapaz e a moça podem comer durante a reclusão.

2 - Por que é importante cuidar da alimentação dos jovens?

3 - 0  que o pai e a mãe dos jovens ensinam durante a reclusão?

4 - O que a moça e o rapaz fazem antes de sair da reclusão?

5 - Quais são as pessoas que podem se aproximar dos rapazes e das moças em
reclusão?
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A moça Yudjá na reclusão
Yapariwa Yudjá

No início da reclusão uma pessoa não pode comer o que não deve, ou seja, as frutas 
que amadurecem mais cedo, como banana, mamão, melancia e frutas do mato (api, ingá e 
outras). A moça não deve mexer com o fogo ou preparar alimentos. Neste momento só a 
mãe ou as irmãs mais velhas vão cuidar dela, não pode ter contato com qualquer pessoa, 
somente com a família.

A reclusão da mulher começa logo após a primeira menstruação. O homem jovem 
também fica recluso. Durante a vida na reclusão, a pessoa come os seguintes alimentos:

peixe cozido e assado sem sal, mingau de mandioca, beiju 
de polvilho e farinha fina.

A reclusão tem seu significado. Se é menina, a mãe, as 
irmãs ou a avó podem ensinar para ela como se faz rede, a 
tecelagem de vários desenhos, pintura no corpo e nos 
objetos. O menino é a mesma coisa. O pai tem que ensinar 
seu filho a fazer flecha, arco, peneira, borduna, remo e outras 
coisas que são necessárias aprender.

Durante esse tempo que a menina fica reclusa o pai e a 
mãe dão ervas para ela. Algumas ervas precisa beber e 
vomitar para fazer a limpeza dentro do corpo. Outra erva 
serve para tomar banho com ela. Isso no caso da menina. Se 
for menino, muito mais ele precisa usar: para vomitar, tomar 
banho, pingar nos olhos e algumas que podem ser 
esfregadas no corpo.

Durante esse tempo a pessoa muda de vida, passa do 
tempo de criança para o tempo de adulto.
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As mudanças culturais
Takap P i’yu Kamalla Trumai

Na minha aldeia não ficamos mais em reclusão porque não temos pessoas que nos 
ensinem a ser sábios na cultura tradicional. Assim mesmo vou falar do meu conhecimento 
sobre a reclusão, que minha mãe passou para mim.

O jovem Trumai, na faixa etária dos 10 aos 14 anos, ficava em reclusão durante alguns 
anos. Na reclusão ele aprendia a cantar, fazer artesanato, tocar flauta Jakui (kut) e tomava 
muita erva para crescer e ficar fisicamente forte. Ele não podia ter relação sexual nesse 
período, pois corria o risco de ficar paraplégico depois de ter consumido as ervas medicinais. 
Nenhuma mulher menstruada podia permanecer perto do rapaz que estava em reclusão. A 
mulher ou o pai que fizessem sexo tinham que manter distância.

Existia sempre a pessoa certa para cuidar do rapaz. O avô e a avó eram as pessoas 
mais indicadas. O tio e o pai também, eles se responsabilizavam em repassar a sabedoria e 
o conhecimento aos jovens.

Quando o rapaz estava forte, saía para dançar apresentando seu corpo forte. Saía 
apenas para uma apresentação, pois continuava na reclusão. Sua mãe dançava seguindo o 
rapaz, satisfeita com sua performance. Depois da apresentação ele lutava toda tarde com os 
primos e outros rapazes da aldeia, principalmente com os profissionais de luta, mas isso não 
significava que estava fora da reclusão, era só um momento da sua aprendizagem. O 
importante para sua luta era o golpe de flecha, da onça, do esquilo e outros.

Quando estava na reclusão tomando ervas, não podia comer peixe nem sal. 
Alimentava-se de pássaro, beiju e mingau. Depois do seu pai autorizar ele podia comer 
peixe, mas sem sal ou pimenta. Seus alimentos eram sempre separados, não se misturavam 
com a alimentação das pessoas da casa.
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Na época dos antigos era diferente
Tarupi Kaiabi

Na sociedade Kaiabi dizem que antigamente, durante a reclusão não se comia 
qualquer alimento, tinha alimento certo para a pessoa comer: milho cozido e caldo de milho 
com farinha fina. Na época dos antigos não existia farinha de puba (farinha grossa).

Depois de um ou dois meses eles começavam a comer alguns peixes pequenos: 
pacuzinho, lambari e bagre. Ainda não se comia caça nesses meses.

O cuidado dessas pessoas era não sorrir, não conversar, não olhar para urubu, não 
coçar a cabeça, não comer muito, não piscar os olhos, não acompanhar a conversa fiada dos 
outros e outros cuidados. Hoje em dia não existe isso, hoje se come de tudo e fazem graça 
para todos os lados.
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Alimentos proibidos para moças e rapazes na reclusão

Povo A lim ento Quanto ele causa problema 0  que acontece

Kalapalo sal, perereba, 
mel

rapaz e moça em reclusão 
comem

dá diarréia

Kuikuro jacu rapazes comem os rapazes destroncam 
os ossos quando lutam

Yawalapiti pombo, jacu rapaz lutador come pode causar enfraqueci
mento dos ossos

Kaiabi nata do mingau mulheres e moças comem na hora do parto a 
placenta não nasce

Wauja pimenta, sal rapaz na luta come o rapaz fica cansado

pimenta, sal 
perereba

rapaz na reclusão come o rapaz fica aleijado e 
às vezes pode morrer

Kamaiurá pimenta, sal 
doces

rapaz e moça em reclusão 
comem

ficam magros e não 
criam músculos

A t iv id a d e

1 - Converse com os mais velhos e complete a tabela do seu povo sobre os alimentos
na reclusão.

2 - Faça um desenho do rapaz ou da moça saindo da reclusão.

3 - Escreva porque a reclusão dos jovens é importante.
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O tempo dos velhos

Cuidados com os velhos
Takap Pi’yu Kamalla Trumai

Os velhos são a fonte da sabedoria e conhecimento da cultura tradicional, merecem muito 
respeito e cuidados na sua vida. Eles precisam de boa alimentação, balanceada. A sua mente, 
como qualquer outra mente, precisa de alimentos energéticos, reguladores, construtores e 
pouquíssimos adicionais energéticos. Não somente sua mente, mas todo o organismo.

Os velhos sabios, anciões, tiveram seus momentos como produtores para nos gerar, ali
mentar, nos ensinar e cuidar. Eles chegaram numa fase onde precisam do nosso carinho e 
apoio. Mesmo sendo velhos nós necessitamos muito deles. Como disse antes, são fonte de 
conhecimento tradicional, a nossa biblioteca, com a capacidade de repassar a sua sabedoria. 
Nós temos o direito de dar continuidade para o futuro da cultura e tradições.

Quando o velho morre, é como 
se tivéssemos perdido a metade da 
nossa cultura, sabedoria e filosofia.
É como queimar a nossa biblioteca.
É preciso valorizar os velhos, tratá- 
los com dignidade porque amanhã 
seremos nós os velhos.
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Existem dois modos de cuidar dos velhos
Mutua Mehinaku

Na minha sociedade existem dois modos de cuidar 
dos velhos. Há pessoas que são carinhosas e cuidam 
bem dos anciões e há pessoas que maltratam os idosos, 
o que eu acho muito errado.

Os cuidados são: os filhos dão comida para o velho, 
como beiju, mingau de beiju, mingau de mandioca, peixe 
assado e pirão. Outro jeito de cuidar do mais velho é 
quando os filhos não dão comida para ele, querem que 
ele morra logo porque dizem que o velho atrapalha o dia- 
a-dia dos filhos.

Algumas pessoas têm respeito pelos mais velhos, é 
uma minoria que não respeita, principalmente os jovens 
que não sabem cuidar dos velhos. As pessoas pensam 
que não vão envelhecer.

Os alimentos dos velhos
Arapawa e Kaji Wauja

Na minha aldeia os jovens respeitam os velhos, os rapazes não enganam os velhos, as 
pessoas oferecem comida. Esses velhos são importantes para nós, eles contam histórias do 
passado e ensinam canto. Por isso a sociedade respeita os velhos.

Na minha sociedade tem alimento específico para os velhos, como pimenta com sal, 
mingau de pequi e perereba doce. Tudo isso os jovens oferecem aos velhos, assim ele está 
sendo respeitado na minha sociedade.
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Os velhos orientam nossa dieta
At uri Kaiabi

Na sociedade Kaiabi os velhos recebem carinho dos netos, recebem apoio do genro e 
dos filhos no sustento de alimentação, construção de casa e plantação de roça. Eles são 
aproveitados pelo conhecimento e sabedoria da cultura.

Os velhos são nossa biblioteca, é deles que procuramos saber as histórias de outros 
povos, os mitos dos ancestrais, e outra sabedo
ria, como a alimentação.

Tem certos alimentos que não se pode as
sociar. Por exemplo, uma receita como preparar 
carne de tracajá com carne de macaco. Isso 
pode causar doenças de pele que chamamos 
de pitemunat e moni’a. Por isso temos receitas 
certas para preparar os alimentos para comer.
Os velhos orientam os jovens para não come
rem alimentos misturados ou comer de tudo, 
isso pode trazer filhos gêmeos para um casal.
Por isso é muito difícil uma mulher Kaiabi ter filhos gêmeos.

A t iv id a d e

1 - Pesquise quais são as mudanças na alimentação das pessoas mais velhas desde o
contato com o não-índio.

2 - Escolha uma pessoa mais velha da sua comunidade e observe todos os alimentos que
ela come durante o dia. Anote os alimentos no seu caderno.

3 - Faça uma pirâmide e escreva no lugar certo os alimentos que essa pessoa comeu.

4 - Converse com o seu professor e com seus colegas se essa pessoa comeu uma boa
alimentação.
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O desenvolvimento do corpo humano e as regras da alimentação
Esteia Würker

Podemos dividir o desenvolvimento do corpo humano em várias fases:

Gestante de 0 a 9 meses (o tempo que o bebê cresce 
na barriga da mãe)

Bebê de zero a dez meses

Criança de 10 meses a 12 anos

Puberdade de 11 a 15 anos (o menino e a menina entram na fase 
da reprodução)

Adulto fase reprodutiva

Menopausa 
(na mulher)

mais ou menos aos 50 anos

Andropausa 
(no homem)

mais ou menos aos 75 anos

Idoso descanso do corpo

Todo povo tem regras para se alimentar. Quando uma pessoa tem contato com alimen
tos de outra cultura é importante aprender as regras de alimentação desse povo para não 
prejudicar sua saúde e desenvolvimento. Muitos povos indígenas, quando têm contato com a 
sociedade não índia começam a consumir alimentos que não conheciam. Geralmente esse 
contato também altera a maneira do povo viver, por exemplo: as pessoas ficam mais seden
tárias, ou seja, fazem menos exercício físico. O motor de popa substituiu a atividade de re-
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mar, os veículos diminuíram a necessidade de andar muito, a motoserra substituiu o macha
do. Em algumas aldeias há água encanada e trator, diminuindo o esforço físico das pessoas. 
Está comprovado que o ser humano precisa manter atividades físicas durante toda a sua 
vida para evitar problemas de saúde. Avida sedentária prejudica a saúde das pessoas.

Para cada fase da vida existe uma necessidade maior de alguns nutrientes.
Observe a tabela abaixo:

Necessidade de nutrientes no ciclo da vida*

Nutrientes Gestante Bebê Criança Puberdade Adulto Menopausa
Andropausa

Idoso

Proteína muito muito muito muito a 
moderado

moderado 
a pouco

pouco pouco

Gorduras
saturadas

pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo

Gorduras
insaturadas

moderado moderado moderado moderado moderado 
a pouco

pouco pouco

Carboidratos
Amido

muito moderado muito muito a 
moderado 
(depende 
da ativida
de física)

muito a 
pouco 
(depende 
da ativida
de física)

moderado a 
pouco 
(depende 
da ativida
de física)

moderado a 
pouco 
(depende 
da ativida
de física)

Açúcar
natural

pouco moderado moderado moderado moderado pouco pouco

Acúcar
fabricado

pouco — pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo pouquíssimo

Vitaminas 
(frutas, legu
mes, verduras)

muito muito muito muito muito muito muito

Minerais muito muito muito muito moderado moderado moderado a 
pouco

* Tabela elaborada pelos professores indígenas e assessores do curso, com a consultora Miriam Coelho de Souza.



A t iv id a d e

1 - Quais são os alimentos que a gestante precisa comer em maior quantidade?

2 - Quais são os alimentos que as pessoas precisam comer em pouca quantidade durante
todas as fases da vida?

3 - Quais são os alimentos que a pessoa precisa comer muito em todas as fases da vida?

4 - Quais são os alimentos que as crianças de 10 meses a 12 anos de idade precisam
comer muito? Explique porque.

5 - Quais são os alimentos que o idoso precisa comer em maior quantidade?
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Doenças relacionadas à nutrição
Existem doenças que estão relacionadas com a mudança de hábitos alimentares, ativi

dade física e comportamento, ao longo dos anos. Elas são chamadas doenças crônicas não 
transmissíveis. Por exemplo: diabetes, hipertensão, obesidade, desnutrição e anemia.

Hipertensão

É uma doença que a pessoa desenvolve em geral quando ela aumenta o seu peso, fica 
mais sedentária, fica muito preocupada, estressada e come muito sal do branco ou come de 
forma errada. A hipertensão é quando aumenta a pressão do sangue dentro das artérias e 
pode causar muitos problemas no coração, nos rins e até provocar derrame cerebral.

Para evitar essa doença a pessoa precisa comer alimentos com pouco sal e pouca gordu
ra. A pessoa que está muito gorda deve perder peso, fazendo exercícios físicos diariamente.

A t iv id a d e

1 - Qual é a causa da hipertensão?

2 - Quais são os cuidados para não ficar com hipertensão?
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A circulação sanguínea humana

O coração é o responsável pela circulação do sangue no nosso corpo 
As veias e artérias são lugares estreitos e compridos por onde passa o 
sangue. A cada batimento do coração o sangue é impulsionado para 
todo o corpo através das artérias. Todo sangue que sai do coração 
passa pelas artérias, todo sangue que retorna ao coração passa pe
las veias. O desenho do corpo humano mostra as artérias em ver
melho e as veias em azul.

A circulação do sangue é essencial para a vida de 
todas as partes do corpo. O oxigênio e todos os nutrientes são 
distribuídos ao corpo através do sangue. Sem sangue não há 
vida no corpo. O nosso corpo precisa sempre de oxigênio, que existe no 
ar que respiramos. Quando falta oxigênio em alguma parte do corpo, 
essa parte “morre”, causando vários problemas.

Hipercolesterolemia

Colesterol é a gordura dos alimentos de origem animal, como a 
gordura das carnes, dos peixes, do leite e da manteiga. Um pouco do colesterol da alimenta
ção é bom para o nosso corpo. O excesso de colesterol da alimentação vai ficar no sangue e 
entupir as veias e artérias do corpo, porque o corpo não tem necessidade de tanto colesterol 
para funcionar.

O entupimento das veias e artérias do coração levará ao enfarto. O entupimento das 
veias e artérias do cérebro levará ao derrame cerebral.

A t iv id a d e

1 - O que acontece com uma pessoa que come muitos alimentos gordurosos?

2 - Como uma pessoa pode prevenir o entupimento dos vasos sanguíneos?
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Obesidade

Obesidade é o aumento excessivo do peso em relação à altura. Ser muito gordo não é 
bom para a saúde. O aumento do depósito de gordura do corpo aumenta o risco de desen
volver hipertensão, hipercolesterolemia e diabetes, entre outras doenças. A pessoa que tem 
vida sedentária e come alimentos muito gordurosos e doces acaba ficando obesa.

Antes do contato com o não-índio os povos do Xingu faziam muitas atividades físicas. 
Hoje em dia há muitas pessoas, principalmente entre a faixa etária dos 20 aos 50 anos, que 
ficam muito sentadas, pagam para outras pessoas fazerem suas roças, usam moto-serra ao 
invés do machado, viajam com motor de popa ao invés de remarem e caminham pouco. Isso 
é uma vida sedentária, uma forma de viver que acontece muito nas cidades. Avida sedentá
ria com uma dieta com muitas gorduras e açúcar levam a pessoa à obesidade.

A pessoa muito gorda deve perder peso fazendo exercícios, 
não comendo alimentos muito gordurosos e doces.

1 - Desenhe uma pirâmide e escreva esses alimentos no lugar certo.

2 - Observe a pirâmide e escreva o que ele deve fazer para perder pes 

3 - 0  que é vida sedentária?

4 - Quais são os cuidados que uma pessoa precisa ter para não

A t iv id a d e

Observe o desenho e escreva os alimentos que esse homem 
mais gosta de comer.

ficar obesa?



- Observe a pirâmide abaixo e responda as perguntas:

a) Por que essa pirâmide está desbalanceada?

b) O que acontece quando uma pessoa come igual a pirâmide está mostrando?

/  açúcar, \  
margarina, 
coca-cola, 
chocolate

A dic ionais  energéticos

C onstru tores
feijão, sal

R eguladores

pão, biscoito doce, arroz, mandioca, biscoito salgado, 
macarrão, batata frita

Energéticos

Sedentarismo e excesso de peso

c) Que doenças a margarina, os refrigerantes e doces podem causar na pessoa 
quando ela come em grande quantidade?



Os gráficos* a seguir mostram os nutrientes que existem em alguns alimentos dos povos 
do Xingu:

Abóbora (70 g = 2 colheres de sopa chelas = 28 calorías) Castanha de cajú (30 g = 1 punhado pequeno = 170 calorías)

Vitamina C J 33%

Vitamina B1 j^3%

Vitamina A J 27%

Ferro 6%

Cálcio J l%

Carboidratos Q 2%

Gorduras

Proteínas JJ 1%

0% 20% 40%

Vitamina C

Vitamina 81 |■'
Vitamina A

Ferro

Cálcio |jl%

Carboidratos |>
Gorduras

Proteínas |

14%

60% 80% 100%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Milho cozido (75 g = 1 espiga média = 20 calorias) Tracajá (100 g = 1 pedaço pequeno = 82 calorias)

Vitamina C JJJJ 4%

Vitamina 81 ||2%
Vitamina A JJ| 3%

Ferro | J6%
Cálcio 

Carboidratos 

Gorduras | 1%
Proteínas jj| »

0%

Vitamina C 

Vitamina 81 I 

Vitamina A jj 1 % 

Ferro | 

Cálcio 

Carboidratos 

Gorduras 11 % 

Proteínas

21%

19%

11%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gráficos elaborados por Miriam Coelho de Souza.
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Beiju (50g = 1 unidade = 179 calorias)

Vitamina C c 8%

Vitamina B1 ■ 3 %

Vitamina A

Ferro 03 6 %

Cálcio |□ 8%

Carboidratos ¡12%

Gorduras 0

Proteínas |l%

0% 20% 40%

Carne de quati (100 g = 1 pedaço médio = 274 calorias)

Vitamina C 

Vitamina B1 

Vitamina A 

Ferro 

Cálcio 

Carboidratos 

Gorduras 

Proteínas

| 3 %

0 4 5 %

□ 3%

0 2 8 %

23%

0% 20% 40% 60% 80%

100%

100%

- 8 0 -

Taioba (50 g = 1 prato de sobremesa = 15 calorias)

Vitamina C 0 6 %

Vitamina B1 g 7 %

Vitamina A 1 17%
Ferro |1 3 %

Cálcio |2 ]  5%

Carboidratos j¡1%

Gorduras

Proteínas ||2 %

0% 20% 40% 60% 80%

Peixe - Piau (100 g)

Vitamina C

Vitamina B1 1 18%

Vitamina A H 5»
Ferro 0 3 0 %

Cálcio

Carboidratos

Gorduras |2 %

Proteínas H  26%
0% 20% 40% 60% 80%

100%

100%



Ingá (70g = 1 porção = 42 calorias)

Vitamina C |□ 7%
Vitamina B1 ||2 %

Vitamina A

Ferro |

00

■

Cálcio Jl1%

Carboidratos |]3 %

Gorduras

Proteínas | 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Banana (75 g = 1 unidade pequena = 67 calorias)

Vitamina C | 7%

Vitamina B1 ||s %

Vitamina A |[ 2 %

Ferro 1 1 1 4 %

Cálcio |J2%

Carboidratos | ] 5 %

Gorduras

Proteínas | 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pequl (70 g = 1 porção = 62 calorias)

Vitamina C ■ 9%
Vitamina B1 ¡2 %

Vitamina A

Ferro ■  11%

Cálcio |1%

Carboidratos D4%
Gorduras l1 %

Proteínas j r / 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mangaba (120 g = 1 porção = 52 calorias)

Vitamina C 44%

Vitamina B1 J 4 %

Vitamina A □  4%
Ferro

Cálcio |1 5%
Carboidratos |[]3 %

Gorduras

Proteínas j|1%

0%

42%

20% 40% 60% 80% 100%
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Mingau de amendoim (200 ml = 1 copo pequeno = 165 calorias)

Vitamina C

Vitamina B1 19%

Vitamina A

Ferro J J J j  14%

Cálcio ¡1%

Carboidratos [¡2%

Gorduras 16%

Proteínas 11 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mingau de farinha de mandioca e mel 
200 ml = 1 copo pequeno = 167 calorias)

Vitamina C | |õ% 

Vitamina B1 |2 %  

Vitamina A

Ferro U j J  14% 

Cálcio |2 %  

Carboidratos | [ 10%

Gorduras 

Proteínas

0% 20% 40% 60% 80%

A t iv id a d e

1 - Quais são os alimentos que têm mais vitaminas?

2 - Quais são os alimentos que têm mais proteínas?

3 - Quais são os alimentos que têm mais cálcio?

4 - Escreva os nomes dos nutrientes que têm no beiju.

100%



Observe os nutrientes de alguns alimentos da dieta dos não-índios nos gráficos* das 
páginas seguintes:

Arroz (50 g = 2 colheres de sopa = 83 calorias) Feijão cozido (100 g = 1 concha média = 67 calorias)

Vitamina C Vitamina C 1%

Vitamina B1 1% Vitamina B1 ■ 9%

Vitamina A Vitamina A

Ferro ■  s% Ferro 11 9 %

Cálcio Cálcio J 2%

Carboidratos 2 ] 4% Carboidratos ~~I3%

Gorduras | 12% Gorduras

Proteínas |l2% Proteínas 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20%

Coca Cola (200 ml = 1 copo pequeno = 78 calorias) Pão (50g = 1 unidade = 134 calorias)

Vitamina C Vitamina C

Vitamina B1 Vitamina B1 1 3%

Vitamina A
Vitamina A

Ferro Ferro J s %

Cálcio Cálcio | i %

Carboidratos □5% Carboidratos □8%
Gorduras Gorduras | l%

Proteínas Proteínas | 8 %

o% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

* Gráficos elaborados por Miriam Coelho de Souza.



Batata frita (50 g = 1 punhado = 137 calorias)

Vitamina C J l2 %

Vitamina B1 |J s %

Vitamina A

Ferro |

È

Cálcio |j i%

Carboidratos j2 ]  5%

Gorduras I
■ 8%

Proteínas |
1 ”

0% 20% 40% 60% 80%

Mandioca mansa (100 g = 1/2 xícara de chá = 149 calorias)

Vitamina C

Vitamina B1 J 4 %

Vitamina A

Ferro 011%

Cálcio ]3 %

Carboidratos □ 8%
Gorduras

Proteínas |1%

0% 20% 40% 60% 80%

100%

100%

- 8 4 -

Carne de boi (100 g = 1 pedaço médio = 146 calorias)

Vitamina C 

Vitamina 81 

Vitamina A 

Ferro 

Cálcio 

Carboidratos 

Gorduras 

Proteínas

0% 20% 40% 60% 80%

Macarrão cozido (300 g = 1 prato fundo)

3%

Vitamina C 

Vitamina B1 

Vitamina A 

Ferro I  

Cálcio U 2% 

Carboidratos  ̂

Gorduras 11% 

Proteínas ]

0%

15%

18%

116% 

20% 40% 60% 80%

100%

100%



Biscoito doce (7 g = 1 unidade = 26 calorias)

Vitamina C

Vitamina B1 j| l%

Vitamina A

Ferro ||l%

Cálcio

Carboidratos |] l%

Gorduras ||l%

Proteínas j|l%

0% 20% 40% 60% 80%

Biscoito salgado (7 g = 1 unidade = 30 calorias) 

Vitamina C 

Vitamina B1 

Vitamina A

Ferro 11%

Cálcio 

Carboidratos |Jl%

Gorduras | l%

Proteínas | l%

0% 20% 40% 60% 80%

100%

100%

Margarina (7 g = 1 colher de sobremesa = 50 calorias)

Vitamina C 

Vitamina B1 

Vitamina A | | |  17% 

Ferro 

Cálcio 

Carboidratos

Gorduras 7% 

Proteínas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Açúcar refinado (25 g = 1 colher de sopa cheia = 96,25 calorias)

Vitamina C

Vitamina B1

Vitamina A

Ferro

Cálcio

Carboidratos 7%

Gorduras

Proteínas

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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A t iv id a d e

1 - De acordo com os gráficos, quais são os alimentos pobres em nutrientes?

2 - O que pode acontecer com uma criança que come muito biscoito, açúcar e refrigerantes?

3 - Explique o que é desnutrição.

4 - Faça um cartaz dos alimentos nutritivos, recorte os alimentos e cole-os numa pirâmide.

Desnutrição
Esteia Würker

Nutrição quer dizer alimentação, desnutrição quer dizer falta de alimentação.
A desnutrição não é uma doença, ela é uma fraqueza que se desenvolve pela falta de uma 
dieta balanceada e em pouquíssima quantidade.

Uma pessoa que não tem uma dieta equilibrada e come só um pouco de comida acaba 
ficando mais fraca e pode pegar qualquer doença com mais facilidade. Se uma criança não 
se alimenta bem, fica magra e fraquinha. Ela pode pegar uma gripe ou uma diarréia, que vai 
deixá-la mais fraca e mais magra, com possibilidade de pegar outras doenças. Assim ela 
cresce fraca, pequena e magrinha. Isso é chamado de desnutrição.

As crianças aumentam de peso e de altura até chegar na idade adulta. A equipe da 
saúde costuma pesar e medir as crianças todo mês para acompanhar o crescimento delas. 
Se uma criança pára de crescer e de engordar é porque está acontecendo algum problema 
com ela. Esse problema pode ser a alimentação errada que ela está comendo, que está dei
xando a criança desnutrida.
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A desnutrição no Parque Indígena do Xingu
Texto elaborado por Estela Würker, a partir do seminário interinstitucional sobre nutrição 

entre os povos do Baixo e Médio Xingu em novembro de 2002 no Pi Diauarum.

Há muitos anos a Escola Paulista de Medicina vem acompanhando a saúde do povos que 
habitam o Parque. De alguns anos para cá a equipe de saúde começou a perceber algumas 
mudanças nas crianças e nas mulheres. As crianças pequenas, de zero a cinco anos, estavam 
ficando cada vez mais magras e menores. Algumas crianças ficavam doentes muitas vezes e 
toda hora estavam no posto de saúde. Esse estudo e observação foi feito durante três anos, 
sempre pesando e medindo as crianças, vendo como elas estavam crescendo e engordando. A 
equipe de saúde constatou que havia uma quantidade grande de crianças com desnutrição.

O que acontece para uma criança ficar desnutrida? Na cidade a desnutrição está 
associada à alimentação errada, à pobreza, à falta de higiene e às doenças que podem ser 
evitadas, como a diarréia e o sarampo. A desnutrição no Brasil acontece nas famílias onde 
existem mais doenças, nas famílias que moram em situações mais difíceis, sem condições 
de higiene e saneamento básico (não tem água boa, não tem esgoto). Quem ganha pouco 
dinheiro não tem condições de comprar alimentos em quantidade suficiente para alimentar 
sua família. Na cidade é preciso comprar a comida, as pessoas não tem roça.

A criança pequena precisa de muitos cuidados: ela precisa mamar no peito da mãe, não 
pode deixá-la no chão, não pode comer coisa que cai no chão. As mães que sabem disso 
cuidam bem de seu filho e ele tem menos diarréia. A higiene e o saneamento são importantes 
para diminuir a desnutrição. Saneamento tem a ver com água boa e com o local adequado 
para colocar o lixo e os dejetos (fezes e urina).

A desnutrição aparece onde tem pobreza, onde tem diarréia e doenças que podem ser 
evitadas, onde não tem vacinação, onde as pessoas não cuidam direito dos filhos, falta 
higiene e não tem saneamento. Estes são os lugares onde acontece mais desnutrição na 
cidade, no mundo do não-índio.

-  87  -



Por que está acontecendo a desnutrição aqui no Xingu?

Várias pessoas e lideranças colocaram suas idéias a respeito desse problema:

Mairawê Kaiabi -"... lá nas cabeceiras dos rios nós estamos tendo problemas. Se você 
está embaixo de uma árvore, tudo o que vem de sujeira, folha, vai cair em cima de você, 
em cima da sua cabeça. Esse problema é de todos nós. Que problema é esse? O 
branco está maltratando o rio Xingu. Todas as cabeceiras estão sendo desmatadas, tem 
muito boi cagando no rio e o pior, estão jogando veneno (agroquímicos) na água, que 
vem parar aqui. Talvez agora nós não estejamos sofrendo tanto, mas os peixes, os 
macacos e todos os animais estão sofrendo. É deles que a gente se alimenta. Às vezes 
a gente vai caçar lá longe e vê aquele macaco magrinho, não tem mais fruta para ele 
comer. Até o peixe já está com gosto diferente...
... Antes nós guardávamos o cará, o milho, o amendoim, o mangarito, tudo isso dá para 
guardar. O pessoal comia esses alimentos o ano inteiro. Hoje tem pouco, é falha do 
pessoal.
... Hoje há muita desatenção com as crianças. Os pais ficam fazendo alguma coisa, 
assistindo televisão, ouvindo o gravador e a criança lá, mexendo na panela... não tem 
mingau, não tem beiju, não tem peixe... E nossos meninos, homens, o que eles fazem? 
Antes, nossos meninos de cinco anos de idade já iam na beira do rio com a flechinha 
deles, pegavam peixinho, eles mesmos levavam para o irmão ou assavam e comiam. E 
hoje não tem mais isso. Eles estão trocando esta atividade pela bola ou televisão. Vai lá 
perguntar para o meu filho de dez anos se ele sabe pescar... Esta falta de comida dentro 
de casa é coisa grave... Eu já vi muita criança procurar comida e não encontrar...”

Wisio Kaiabi -"... Os mais jovens não têm mais respeito pelas nossas regras... No meu 
tempo não acontecia tanta gravidez de adolescentes porque as mães pediam para as 
moças se cuidarem e elas ouviam... Os rapazes também não estão mais cumprindo as 
regras, os homens casam cedo, ainda não aprenderam a cuidar dos filhos. Há muita 
quebra das nossas regras...”
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Kuiusi KTsêdjê -"... Eu acho que nós não estamos dando atenção para nossas crianças. A 
criança brinca o dia todo e chega à noite, dorme sem banhar, sem comer. Isso emagrece as 
pessoas. Nós precisamos chamar a criança quando estiver brincando ou guardar a comida 
para ela comer quando acabar de brincar...
... Nós não fazemos sexo com a mãe quando nasce o menino, só quando a criança já 
estiver andando. Se fizer antes dela crescer, dela andar, isso também estraga a criança, 
fica magra, com diarréia, começa a vomitar, fica com febre. Deixa ela crescer primeiro.
... Os meninos de hoje casam cedo, não sabem fazer roça, não sabem caçar. Como é 
que eles vão trazer comida para casa?...”

Xupé Kaiabi -"... Hoje as crianças estão mais fracas, nascem pequenos, baixinhos, 
magros. Isso é falta de preparar bem a comida. Isso acontece quando assamos 
qualquer peixe na brasa, na cinza, de qualquer jeito e faz mal para a criança. Ela fica 
magrinha, amarela e não come, se não cuidar morre mesmo...Tem muitas pessoas que 
não cuidam do seu alimento...”

Piauí Kaiabi -"... Nós temos regras quando a mulher ganha o primeiro filho, não pode 
comer isso, não pode comer aquilo. Os jovens não estão respeitando essa lei, quando 
têm criança nova comem tudo: tucano, jabuti, quati, socó. Esse desrespeito da lei que 
acontece não deixa a criança se desenvolver bem, estão comendo alimentos 
proibidos... Outra coisa, quando a mulher ganha o bebê tem alimento certo para ela, 
não pode comer sal, só come milho cozido. Hoje em dia come de tudo. Esse mingau de 
milho torrado não existe mais...”

Nhãnhã Yudjá -"... A juventude de hoje não respeita as regras dos antigos.
Os jovens casam muito cedo e a criança nasce pequena e fora dê época, fora do mês... 
Durante a gestação, as moças e os rapazes estão comendo alimentos que não 
deveriam comer, que fazem mal para a criança, como o mingau de farinha.
... Também falta plantar mais para aumentar a produção das roças. Estamos tentando 
recuperar as plantas que estão ameaçadas de extinção. Se é verdade que a criança está
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desnutrida por falta de alimentos, futuramente, aumentando a produção das roças, com 
certeza as crianças vão ficar normais, fortes de novo.”

A t iv id a d e

De acordo com o discurso das lideranças, quais são as causas da desnutrição no PIX?

Existem mais algumas coisas que estão atrapalhando o crescimento das crianças no PIX:

1 - Diminuiu o aleitamento materno, as mulheres estão começando a usar mamadeira;
2 - Diminuiu o espaço de tempo entre os filhos, por isso a criança mama pouco

tempo no peito da mãe porque ela logo engravida;
3 - A melhora do atendimento de saúde aumentou o número de filhos vivos por família;
4 - As crianças estão comendo alimentos da cidade que são pouco nutritivos,

estão com a dieta desbalanceada;
5 - Os homens não estão fazendo tanta roça como antigamente porque estão

trabalhando em outros serviços e viajando muito para a cidade;
6 - O número de pessoas do Parque aumentou e as roças estão pequenas, não

acompanharam o crescimento da população;
7 - As áreas de terra preta próximas às aldeias estão cansadas;
8 - Existem pragas que acabam com a plantação;
9 - Diminuíram os peixes do rio;

10 - Algumas sementes se perdem quando se misturam com as sementes do não 
índio, como o milho.

A t iv id a d e

Na sua opinião, o que você pode começar a fazer para ajudar a prevenir a desnutrição na 
sua família e comunidade?
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Caminho do alimento

Quando a pessoa come, o alimento é mastigado na boca, passa pelo esôfago, pelo 
estômago, intestino fino e intestino grosso, até chegar no ânus. Os intestinos são responsáveis 
pela absorção dos alimentos. Quando o alimento chega nos intestinos já está transformado em 
um líquido com nutrientes, fácil de passar para o sangue. Se a pessoa sofre de desnutrição, os 
intestinos perdem a capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos.

A desnutrição enfraquece a pessoa, aumentando o risco de desenvolver e pegar outras 
doenças. Por exemplo: diarréia crônica, anemia crônica, retardo mental, retardo do 
crescimento. Essas pessoas também têm mais facilidade de pegar doenças infecciosas.

A desnutrição não aparece de repente. A pessoa precisa ficar bastante tempo comendo 
alimentos em pouca quantidade e com poucos nutrientes. Às vezes a criança já está 
bastante desnutrida sem mostrar todos os sinais. Por isso é importante comer uma dieta 
balanceada todos os dias.



DENTES: quebram os alimentos em 
pedaços pequenos.

SALIVA: umedece os alimentos para 
chegarem no estômago molinhos. 

LÍNGUA: onde sentimos o gosto dos 
alimentos (doce, salgado...).

x
BOCA

INTESTINO 
DELGADO

Absorve nutrientes e empurra o 
alimento para o intestino grosso

Fabrica ácidos para transformar 
os alimentos em papa.

\
FÍGADO -

Absorve líquidos e movimenta-se 
para empurrar o alimento até o reto.

\
INTESTINO 
GROSSO

RETO

Guarda o que não usou (fezes).

ESÔFAGO

ESTÔMAGO

Movimenta-se e fabrica ácidos para 
transformar os alimentos em papa.

PÁNCREAS

Fabrica ácidos para transformar 
os alimentos em papa.

ÂNUS

Saída das fezes.



A t iv id a d e

1 - Faça um desenho do caminho da comida no corpo humano.

2 - Escreva os nomes (em português e na língua materna) dos lugares por onde a comida
passa no corpo.

3 - Explique o que é desnutrição.

4 - Pergunte ao agente de saúde da sua aldeia se há alguma pessoa desnutrida na
comunidade. Quais são os alimentos que essa pessoa come ou comia para ficar 
desnutrida?

5 - Faça um cartaz dos alimentos nutritivos, recorte os alimentos e cole-os em uma
pirâmide.

Anemia
É uma doença causada pela falta de consumo de alimentos que contém ferro: carne, 

feijão fava, fígado, castanhas e verduras escuras. Isto causa a falta de ferro no sangue.
O ferro é importante para formar o sangue e carregar oxigênio para as células do corpo.

Observe a tabela da próxima página, ela mostra a função de algumas vitaminas e 
minerais, e onde são mais encontrados:



Vitaminas Função (para que servem) Alimentos onde são mais encontradas

Vitamina C defesa do corpo, 
ajuda a absorver ferro

limão, laranja, maracujá, caju, 
abacaxi, jatobá, tamarindo

Vitamina A defesa do corpo, formação 
da visão, fertilidade

abóbora, cenoura, pequi, oiti, mamão, 
macaúba, tomate, manga

Folato previne a deformação do 
bebê, auxilia na boa 

formação do cérebro e 
dos nervos

frutas, principalmente as cítricas 
(limão, laranja), amendoim, 

leguminosas (ingá), verduras 
escuras e carnes

Minerais Função (para que servem) Alimentos onde são mais encontrados

Cálcio formação dos ossos, 
dentes e cartilagens

peixe, tracajá, folha de macaxeira, 
leite, macaúba, buriti

Ferro formar o sangue, carregar 
oxigênio para as células 

do corpo

carnes vermelhas, feijão, fígado, 
taioba, feijão fava, castanhas

Flúor* fortalecer o esmalte 
dos dentes

água fluorada

* Flúor - a quantidade de flúor na água é muito pequena, por isso é importante fazer aplicação 
de flúor com o dentista, principalmente dos 3 aos 18 anos de idade.



Soluções para os problemas nutricionais 
do Parque Indígena do Xingu

Os alimentos da cidade estão aqui há muito tempo
Pepotxi Suiá Trumai

Aqui no Parque a solução do povo é se alimentar com quantidades certas dos 
alimentos. Os povos xinguanos têm condições de plantar os alimentos nas roças para poder 
se alimentar com seus familiares.

Aqui no Parque as pessoas não 
sabem sobre a pirâmide de alimentos.
Nessa pirâmide as pessoas precisam 
aprender a usar as quantidades de 
açúcar, macarrão, arroz.

Esses alimentos estão entrando no 
Parque há muito tempo e as pessoas estão 
muito preocupadas com seus parentes.

A t iv id a d e

1 - Observe a pirâmide do cardápio do não-índio balanceado. Faça uma lista dos
alimentos da cidade que você come.

2 - Desenhe uma pirâmide e escreva os alimentos da lista no lugar certo.

3 - Converse com os colegas e o professor para saber se essa pirâmide está balanceada.
Se precisar, complete a pirâmide para ficar balanceada.



Assim é uma solução legal
Awajatu Aweti

A solução para as pessoas do Parque Indígena do Xingu terem boa alimentação é 
aconselhar a comunidade sobre os alimentos que estamos consumindo no Xingu, explicar que 
o nosso alimento é bom para a saúde: peixes, aves, beiju, mingau, perereba e frutas nativas. 
Essas comidas são boas para o nosso dia-a-dia, assim vamos manter a nossa vida para a 
frente. Precisamos explicar também sobre os alimentos do não-índio para a nossa 
comunidade. Não é bom comer muitos alimentos da cidade, como café, açúcar, chocolate, 
fritura, óleo de soja e balinha. Podemos consumir algumas coisas que servem para a saúde, 
como arroz, feijão, batata, farinha, carne e frutas. Nós podemos comer os alimentos dos não- 
índios na cidade e na aldeia também, mas de forma balanceada. Nós não podemos depender 
e consumir só a comida dos não-índios aqui na nossa casa no Xingu, porque nós temos nosso 
alimento essencial e nativo aqui.

Para ter boa solução temos que fazer palestras na comunidade e chamar a atenção deles, 
assim a comunidade vai compreender os tipos de alimentos. Se nós não fizermos as palestras 
na comunidade, com certeza eles não vão compreender essas coisas que queremos evitar no 
Xingu, que são as doenças nutricionais. Eu acho que assim é uma solução legal.
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Reduzir o consumo de alimentos dos não-índios

Tempty Suiá

Para todas as pessoas do Parque Indígena do Xingu terem boa alimentação precisam 
retornar a comer nossa alimentação tradicional. Sabemos que a alimentação dos povos 
indígenas nunca prejudica a saúde, ela é natural. Hoje em dia os povos do Xingu estão 
comprando muitos produtos de fora e não sabem se alimentar com essas comidas que estão 
causando problemas. É preciso comer a alimentação do não-índio conhecendo bem as receitas. 
Enquanto isso, pode comer esses alimentos, mas tomando cuidado. Precisamos reduzir esses 
alimentos dos não-índios.

Tem solução? Tem como 
resolver? Sim. Nós temos que explicar 
e incentivar a comunidade da aldeia, 
assim eles vão entendendo. E também 
explicar na sala de aula para os jovens 
entenderem e passarem para os 
outros. Durante esse período é bom 
falar do perigo das comidas, que a 
comida da cidade causa problemas 
para a nossa saúde. Precisa reunir 
várias vezes com a comunidade para 
todos entenderem melhor.

M
utuá 

K
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Recuperando as sementes da roça tradicional
Sira wan Kaiabi

Nas sociedades do Xingu deve 
existir seu próprio produto da roça e 
continuar comendo caça tradicional.

Soluções:
• a comunidade tem que 

continuar plantando as 
sementes tradicionais;

• conversar sempre com 
a comunidade sobre 
alimentação

• elaborar um projeto para 
a recuperação dos 
recursos da roça que são 
as nossas sementes

Se o povo do Xingu continua 
comendo só comida industrializada, 
cada ano vai aumentar a desnutrição 
aqui no Parque. O povo do Xingu 
precisa reconhecer o manejo que 
está resgatando os alimentos tradi
cionais dos povos, que não deixam 
as pessoas em estado de desnutrição.
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A t iv id a d e

1 - Olhe os gráficos de nutrientes na página 75 e escreva o nome da vitamina que existe
em maior quantidade no pequi.

2 - Quais são os outros nutrientes que existem no pequi? Olhe no gráfico.

3 - Qual é a importância das vitaminas?

É importante ter sua própria produção
Sirakup Kaiabi

No Parque Indígena do Xingu os povos xinguanos têm como objetivo a boa 
alimentação. As pessoas precisam pescar, caçar, andar, procurar alimentos para 
suas famílias. É importante que todos os povos do Xingu tenham as suas produções 
para consumirem a própria alimentação. Todos os anos, na época da roçada, podemos fazer 
uma roça imensa para plantar e produzir bastante frutos e outras comidas tradicionais. Isso 
faz as pessoas comerem pouca comida da cidade.
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Plantando o que é bom
Waunahã Jareu Kamaiurá

Na aldeia Morená tem vários tipos de frutas: laranja, mexerica, mamão, banana e 
abóbora. Na época da laranja a gente sempre faz suco natural para as crianças tomarem. O 
suco de laranja tem vitamina, ajuda as crianças a ficarem fortes e se desenvolver. Se outras 
comunidades querem seguir o exemplo da aldeia Morená podem plantar laranja, mamão, 
mexerica e abóbora. Assim sempre haverá boa alimentação no Xingu.

Sirakup Kaiabi

O tracajá é um tipo de tartaruga que vive no 
rio e na lagoa. Ele se alimenta de folhas que vivem 
na lagoa. Nós nos alimentamos de tracajá porque 
ele tem a carne gostosa.

No mês de março o tracajá tem ovos bem no- 
vinhos. No mês de agosto os ovos ficam maduros 
e prontos para serem botados na praia. As 

________________________  tracajás botam muitos ovos nas praias do Xingu.
Todas as famílias gostam de acampar nas praias 

e procurar os ninhos de tracajá para comer os ovos.
Como existem vários povos morando no Parque, os ovos de tracajá não são suficientes 

para todos nós. Somos muita gente e precisamos manejar os ovos na praia para eles não 
acabarem. Se fizermos manejo, facilmente eles poderão se expandir para nossos filhos. O 
tracajá poderá servir de alimento futuramente para todas as populações xinguanas se nós 
soubermos cuidar.

Manejo do tracajá
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Uma outra alternativa
Aturi Kaiabi

Uma outra alternativa importante para as pessoas é criar peixe para consumir 
durante a reprodução dos peixes no rio. A população do Parque está aumentando e 
vamos precisar de mais peixes

Jemy Kaiabi
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Conscientizando as comunidades
Korotowí Ikpeng

Para solucionar os problemas nutricionais do Parque temos que conscientizar todas as 
comunidades para entrar em acordo de não consumir muitos alimentos dos não-índios, 
principalmente aqueles que contém grande quantidade de açúcar.

Ngaindoberi Suiá Kaiabi



É importante conscientizar a comunidade e as futuras gerações sobre os perigos e 
sintomas das doenças nutricionais, sempre fazendo palestra na comunidade. Fazendo 
palestra haverá uma boa solução. Para fazer esse trabalho com a comunidade primeiro tem 
que fazer uma pequena oficina sobre esses perigos junto com os alunos na sala de aula e 
depois apresentar esse trabalho feito pelos alunos. Assim eles já vão ter um conhecimento 
sobre esses perigos.

Os professores, agentes de saúde, agentes de manejo e agentes indígenas sanitários 
têm que ficar de olhos abertos, sempre procurando uma solução para ter boa alimentação, 
só assim vai melhorar. E também fazer um trabalho prático com os alunos juntamente com o 
agente de manejo em relação ao plantio de frutíferas, que contém muitas vitaminas, como 
mamão, laranja, mangaba e manga para evitar o consumo de alimentos do não-índio.

Tudo isso é responsabilidade das equipes, principalmente dos educadores, agentes de 
saúde e agentes de manejo, assim teremos futuro garantido.
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O pensamento das mulheres KTsêdjê
Carta lida por Tariwaki Suiá Kaiabi durante o seminário interinstitucional sobre nutrição

entre os povos do PIX em novembro de 2002 no PI Diauarum

As mães querem que os pais das crianças produzam os alimentos tradicionais para os 
filhos consumirem. Assim nós mulheres queremos que os pais façam as suas obrigações 
para no futuro compararmos a saúde dos nossos filhos, se é realmente a falta de 
alimentação que faz nossos filhos ficarem desnutridos. Nós mulheres KTsêdjê também 
viemos comparando a mudança de comportamento dos nossos filhos nesses últimos anos 
por falta de frutas que eles costumavam consumir há alguns anos atrás. Hoje ouvimos muitas 
reclamações dos nossos filhos por verem poucas pessoas consumindo frutas tradicionais.
Isso vem provocando a vontade deles e é capaz de deixá-los doentes e desnutridos.

Nós percebemos que as mães que amamentam seus filhos com leite materno sempre 
são saudáveis, comparando com as mães que dão mamadeira. Nós queremos fazer o 
melhor possível pelos nossos filhos, fazendo como nossas mães faziam por nós, guardando 
comida quando nós brincávamos, lembrar de ir atrás dos filhos para dar banho e fazê-los 
comer durante o dia e antes de dormir.

Outro problema que nós mulheres estamos enfrentando é cuidar dos nossos filhos 
sozinhas, sem ajuda dos nossos maridos. Os pais dos nossos filhos têm as mesmas 
obrigações de cuidar deles enquanto as mães preparam os alimentos, nesta parte os pais 
estão falhando muito. Nós mulheres não existimos apenas para produzir filhos, também 
temos o direito de descanso. Se o homem quer ter muitos filhos tem que produzir alimentos 
suficientes para os filhos consumirem e cuidar deles também, assim nossos filhos não vão 
ficar desnutridos por falta de alimentos. Temos terra suficiente para produzir para nossos 
filhos os alimentos tradicionais. Assim nós mulheres KTsêdjê pensamos.
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Nós somos guardiões de tudo o que existe aqui
Tarupi Kaiabi

Aqui no Xingu temos área demarcada, temos mato, temos terra, temos rio e somos 
guardiões de todas as coisas que existem aqui.

Do mato buscamos alimentos bons.
Na terra produzimos alimentos bons.
No rio buscamos alimentos bons.
Falamos a nossa língua.
Fazemos a nossa festa e muitas outras atividades.
Se cada habitante do Xingu pensar nas riquezas alimentares, consumindo poucos 

alimentos do branco e mais o que é nosso, a população terá boa saúde. É a única solução.

A t iv id a d e s

1 - Quais são as soluções para todas as pessoas do Parque Indígena do Xingu terem boa 
alimentação?



Yabaiwa Yudjá
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A Associação Terra Indígena Xingu (Atix) tem como objetivo 

defender o patrimônio territorial, cultural e ambiental dos povos 

indígenas do Parque Indígena do Xingu (PIX). Tem sede no Pos
to Indígena Diauarum e escritório na cidade de Canarana (MT). 

Compõe-se um Conselho Político que inclui lideranças das 14 

etnias do PIX.

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem fins 
lucrativos qualificada como organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (Oscip). Com sede em São Paulo e subsedes 
em Brasília (DF) e São Gabriel da Cachoeira (AM), tem como 

objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativo 

ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e 

dos povos.

Para saber mais sobre o ISA, consulte

www. socioambiental. org

fotolito, impressão e acabamento
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