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RESUMO 
 

Atualmente a maior parte da população indígena Fulni-ô se alimenta da mesma forma do não índio, 

com o passar do tempo as práticas de caça, pesca e extrativismo, foram se perdendo, sendo 

vivenciadas por poucos índios, algumas pessoas, principalmente os mais velhos do povo ainda comem 

alguns animais caçados, mas o desmatamento e a facilidade de comprar e consumir alimentos faz com 

que haja a extinção de práticas tradicionais. Portanto o objetivo desse artigo é sistematizar essa 

realidade de conhecimentos levando aos jovens e crianças através da educação uma forma de conhecer 

e fortalecer hábitos saudáveis e consequentemente nossa identidade étnica. Para tanto recorremos a 

ciência Fulni-ô seja através de entrevistas com os anciãos e outros sábios do nosso povo e por meio de 

pesquisa bibliográfica de autores que abordem o tema. 
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INTRODUÇÃO  

O povo Fulni-ô, localizado na zona rural do município de Águas Belas-PE, a cerca de 

330 km da capital Recife, habita em uma área de aproximadamente 11.506 hectares de terra, 

com uma população de seis mil indígenas (nota de rodapé com a fonte informativa), 

denominado antigamente como CARNIJÓS
3
 ou TAPUIAS. Antes de ser reconhecido como 

povo indígena fulni-ô, foram travadas diversas batalhas com os coronéis e os indígenas, ao 

fugirem das perseguições, encontravam-se com outros grupos indígenas como os 

FOLCLASSA, TAPUIA, BROBADAS E FOLLA. Os fulni-ô foram reconhecidos como povo 

indígena em aproximadamente 1920 pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio), passando a 

conviver como um único povo. 

Por consequência dessa junção de povos, hábitos alimentares, organização, traços 

biológicos, aspectos culturais, crenças e valores foram aglutinados. Neste trabalho, focaremos 

a questão alimentar que constitui uma das bases culturais e históricas do nosso povo. 
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Para se observar os aspectos da nutrição de um povo é preciso se basear em dados 

históricos repassados de geração a geração, levando-se em consideração todos os hábitos e 

saberes tradicionais.  

A qualidade nutricional de uma comunidade depende, principalmente, das 

possibilidades de acesso aos alimentos indispensáveis à sua sobrevivência. É na ação das 

pessoas, no momento em que escolhem um alimento, em detrimento de outros, que se pode 

identificar o grau de comprometimento que têm com padrões culturais, costumes regionais, 

tradições familiares, crenças, hábitos e tabus, capazes até de impedir que alimentos existentes 

em abundância sejam consumidos. Tal situação mostra que qualquer intervenção na área 

ligada à alimentação e à nutrição, principalmente quando envolve culturas que sofrem 

influência de outras, com o passar do tempo, traz consequências para o povo, sejam boas ou 

ruins. 

Neste contexto, o nosso povo tem hábitos alimentares próprios, maneiras particulares 

de preparar os alimentos, no qual costumes culinários foram reelaborados transformando-se 

em alimentação comum a todos. 

 

1  HÁBITOS ALIMENTARES TRADICIONAIS DO POVO FULNI-Ô 

Os alimentos principalmente no passado não continham qualquer combinação artificial, 

porém sendo exóticos caracterizados por uma cosmologia (nota de rodapé Diz-se na 

antropologia da forma como um povo vê, concebe o mundo) dentro do contexto cultural, onde 

cada comida traz um significado nas manifestações sociais, econômicas e culturais deste povo.     

 Portanto estes alimentos eram a base da caça, pesca, e extração de recursos naturais, 

após o reconhecimento deste povo como indígenas foi inserido os alimentos retirado do plantio: 

como a mandioca, feijão, milho, batata doce e verduras, estes foram absorvidos e recriados no 

convívio dos Fulni-ô. Diante disto é possível constatar que estes alimentos considerados 

tradicionais estão em evidência na comunidade Fulni-ô, que mesmo estando em contato 

constante com os não índios é possível observar estas formas de alimentação em todas as 

instâncias culturais.   

 Por necessidade, em décadas passadas, membros deste povo em suas andanças e em 

contato com outros povos indígenas, inseriram alimentos de origem animal como resto de carne 

(moroba), aves, suínos, caprino. Por não ter acesso a uma alimentação adequada, encontravam 

os animais mortos, indicados pela aglomeração de abutres, conhecidos como urubu conforme  



afirmação de informante Fulni-ô. (nota de rodapé informação obtida na pesquisa de campo feita 

durante o Ouricuri Fulni-ô para este artigo).   

 Atualmente conservamos técnicas de pescaria próprias, conforme descreve a informante 

Observando a água, mergulhando e colocando as mãos nos buracos, conhecidos 

como loca de pedra para assim pegar peixes. Devido ao desgaste físico, parte 

desses peixes eram consumidos no momento da pesca para saciar a fome 

naquele instante, ao retornar para aldeia as mulheres aguardavam ansiosas 

batendo ou moendo o milho para fazer fubá e cuscuz para comerem com toda 

família, como diz a índia. 

 

 Durante um longo período os Fulni-ô travavam um grande luta em busca da 

sobrevivência na obtenção de seus alimentos, pois a escassez de comidas era preocupante, 

passavam por diversas situações para não morrer de fome. Eram obrigados a percorrer longas 

distâncias para trocar seus artesanatos como: esteiras, tapetes, bolsas, vassouras, e até mesmo as 

roupas usadas que ganhavam dos não índios, por feijão, farinha e diversas aves.  

Também realizavam trabalho braçal como condição de sobrevivência, deparando-se com 

muito sofrimento e humilhação para saciar a fome de seus familiares. Neste processo os 

indígenas dividiam tudo que era conseguido com outros membros que não tinha a oportunidade 

de garantir seu alimento.  

 As bebidas utilizadas eram retiradas de plantas nativas como babão (cactos) e urtigas 

(cansanção), bebidas estas que supriam um pouco a sede em períodos de estiagem. Buscavam a 

água para preparar a comida em cacimbas, riachos, e ligeiros, andavam por muito tempo a 

procura de água até encontrá-la, tendo que dividir o espaço com animais, que urinavam e 

defecavam e até mesmo com resto de animais mortos.                        

 

 

2 FORMAS DE EXTRATIVISMO E PLANTIO DO POVO FULNI-Ô  

 

Os Fulni-ô atualmente habitam no município de Águas Belas, situada na zona 

fitogeográfica da caatinga, subzona do sertão, mais precisamente na região do sertão central 

do Agreste Pernambucano. A região de Águas Belas é cortada de norte a sul pelo Rio 

Ipanema. 

Antigamente o povo Fulni-ô não tinha uma forma de plantio, pois o solo utilizado para 

era insuficiente para se obter uma produção mais expressiva diante das condições climáticas, 



por conta da estiagem gerando a seca. O povo Fulni-ô se alimentava e sobrevivia da caça, da 

pesca e da coleta de frutas e dos artesanatos fabricados com a extração vegetal e animal. 

Com o passar do tempo chegou à aldeia um padre chamado Alfredo Dâmaso Pinto, 

que fomentou a agricultura, pois ajudou a melhorar a vida dos indígenas conseguindo algumas 

sementes e utensílios para o plantio, doadas pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio). Foi 

dessa forma que os índios tiveram acesso a sementes de milho, feijão, abobora, algodão, entre 

outros produzindo assim a chamada “roça do posto”. As áreas plantadas eram pequenas 

tarefas de terra e a produção era voltada basicamente para a subsistência, destinando-se a 

quantidade mínima necessária para sobrevivência das famílias.  

Uma das práticas mais usadas na agricultura para preparar o solo era a derrubada da 

vegetação e a queimada desta, o que chamamos de coivara. A vegetação era encoivarada e 

queimada para iniciar-se o plantio, feito através de buracos cavados no solo onde eram 

depositadas as sementes e fechando usando os pés. 

Devido ao crescimento populacional houve o aumento da demanda de alimentos para 

subsistência do povo e, como conseqüência o processo de derrubadas e queimadas de árvore 

passou a se intensificar, diminuindo assim o tempo de repouso da vegetação ocasionando a 

exaustão do solo, isto desencadeou novas práticas agrícolas. 

As áreas utilizadas no plantio dessa cultura são insuficientes para se obter uma 

produção mais expressiva, os cultivos locais sofrem as influências da estiagem o que reduz e 

empobrece mais a agricultura. Destacando que o plantio e a colheitas por vezes obtém 

insucesso, visto a irregularidade das chuvas. 

O povo Fulni-ô apropriou-se da terra produzindo mudanças na natureza, para atender 

as necessidades de sobrevivência, aprendendo assim a cultivar a terra e a produzir seu 

sustento. Tornando-se dependente e passando a exercer domínio sobre as suas condições 

naturais de sobrevivência. 

 

O acesso a um alimento saudável e de boa qualidade é um direito universal 

dos povos e deve se sobrepor a qualquer fator econômico, político ou cultural 

que impeça sua efetivação. Todas as pessoas devem ter direito a um 

abastecimento alimentar seguro, culturalmente apropriado e em quantidade e 

qualidade suficientes para garantir seu desenvolvimento integral. (Brasil 2008, 

p.66). 

 



Com o passar do tempo o clima foi mudando e diminuindo a seca em Águas Belas, o 

desenvolvimento da agricultura foi melhorando, a terra foi ficando fértil. O plantio foi 

evoluindo com novas tecnologias e outras ferramentas enviadas pela Funai, incrementando 

assim as práticas no manejo do solo. 

Nos dias de hoje a produção não visa somente aumentar a quantidade de alimentos, 

mas também incrementar a qualidade de vida, num contexto de abundância de alimentos e de 

recursos, com as condições necessárias para uma vida digna de acordo com a capacidade do 

meio natural em que a comunidade Fulni-ô vive.   

A atividade extrativista do povo Fulni-ô consiste em dois tipos distintos: extração 

vegetal e animal. 

 

 

2.1 A extração vegetal 

A extração vegetal do povo Fulni-ô consiste retirar recursos naturais de sua forma 

original para a subsistência de sua família. Os indígenas tiravam de natureza o suficiente para 

a alimentação diária como a colheita de frutas existentes na região como: caju, mamão, 

manga, limão, coco, pinha, jaca, abacate, goiaba, banana, laranja, etc. Os produtos de coleta 

além de servir para alimentação eram também matérias primas para utensílios domésticos e 

enfeites em geral. Cascas, raízes e folhas em especiais são utilizadas também como remédio 

até os dias de hoje. 

 

Os índios nunca buscam controlar e dominar a natureza, mas tão somente 

compreende-la, para que se sirvam dela com respeito para tirar o seu 

sustento e a cura para as doenças consideradas como o resultado da 

transgressão das leis da natureza e da vida. Para as comunidades indígenas, a 

natureza não é um recurso manipulável, mas um habitat, uma casa, um lugar 

em que se está e onde se vive. Para os índios, o território é um lugar sagrado, 

no sentido de que ele é o próprio gerador da vida. (BANIWA 2006, p.103). 

 

2.2 A extração animal 



A caça era feita diariamente e muitas vezes à noite porque os índios não tinham como 

conservar os alimentos por muito tempo, pois estes pereciam muito rápido. Os animais (nota 

de rodapé: os nomes dos animais caçados e consumidos pelos Fulni-ô, são nomeados por 

vezes diferentemente de como são conhecidos noutras regiões), capturados e apreciados eram: 

tiú, camaleão, preá, mocó, jibóia, peixe, juruti, pato da água, lambupé, cambambá, tatu, peba, 

cágado, cassaco, paca, veado, tamanduá e o gato do mato.  

As técnicas de caça e pesca usadas eram diversas, não se utilizava armas de fogo e 

tudo era feito manualmente, alguns destes descritos na tabela abaixo. 

 

UTENSÍLIO/ARTEFATO CONFECÇÂO E UTILIDADE 

Quixó (uma pedra de tamanho razoável escorada com uma forquilha 

arapuca ( uma espécie de entrelaçados de gravetos usados para pegar 

passarinho 

o badoque feito de cordas de caroá e madeira de mororó ou angico 

Tatu pegos com as mãos, em locas ou na corrida os índios mais 

velhos eram exímios corredores 

arataca (uma espécie de buraco cavado no chão com um pedaço de 

tábua em falso para que o animal caísse dentro) 

arco e a flecha eram poucos utilizados, e quando utilizados colocavam na 

ponta da flecha substancias feitas com ervas para penetrar o 

corpo do animal com mais facilidade 

  

 

A, o), a), (), alguns animais como o eram,. O. A pesca também era feita de várias 

formas, as mais usadas eram o pussá (uma espécie de rede amarrada com cipó retorcido em 

forma de círculo, compondo um peneirão), a rede de arrasto (feita com cordão), o litro de 

pegar piaba (tapavam a boca da garrafa com sabugo de milho e arrancavam o fundo 

substituindo esse por uma folha de palma com um buraco que desse para as piabas e dentro 

era colocado um pouco de farinha para chamar a atenção dos peixes), além de pegarem peixes 

com as mãos.  



Alguns mais velhos do povo e poucos dos mais novos ainda comem caças como o tiú, 

camaleão, preá, jibóia. Esses animais estão entrando em extinção por conta do desmatamento, 

fazendo com que a prática da caça e a pescava fosse se acabando. Hoje poucos índios Fulni-ô 

ainda praticam a caça e a pesca. É mais comum comprar na feira da cidade, como também a 

carne e as frutas que também foram inseridas com a convivência direta com os brancos.    

 

3 A INFLUÊNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES DO POVO BRANCO NA 

CULTURA FULNI-Ô  

 

O povo Fulni-ô teve seu contato intensificado com a sociedade não índia através da 

chegada do SPI, que durante muito tempo teve como estratégia atrair as sociedades indígenas 

para o contato com a oferta pretensamente gratuita de produtos industrializados interessantes.  

Assim foram criados hábitos de uso de ferramentas, panelas, tecidos, roupas e alimentos e 

outros acessórios.  

Nesse contexto o órgão indigenista oficial na época fixou o povo na aldeia grande 

próxima à cidade de Águas Belas, e manteve o mesmo procedimento por muito tempo 

passando também a fornecer permanentemente esses bens de mercado à população Fulni-ô já 

contatada. 

Esta instituição mantinha também, como estratégia, cada uma na sua época, a chamada 

“roça do posto”, que era uma forma de atrair os índios para o convívio mais cotidiano, 

trazendo certa facilidade para o povo conseguir alimentos. Estes conseguidos com mais 

facilidade foram mudando os hábitos alimentares do povo Fulni-ô, que com o passar do 

tempo passou a se alimentar de forma idêntica ao povo da cidade.  

Atualmente o povo fulni-ô vivendo em constante contato com o não-índio, passando a 

adquirir hábitos de sua cultura, reelaborando seus costumes, isto é introduzindo no nosso 

convívio elementos de exógenos e recriando a cultura alimentar. Hoje os índios mais velhos 

têm que conviver com alimentos menos saudáveis e industrializados, (depoimento de um 

Fulni-ô velho sobre isso)  

Infelizmente, o consumo de alimentos essenciais a manutenção da saúde estão sendo 

esquecidos pela maioria em nosso povo. Os alimentos e hábitos tradicionais vão ficando para 

trás com o passar do tempo, alimentos como raízes, carne de alguns animais que eram caçados 



e pescados, estão sendo substituídos por comidas enlatadas, industrializadas, gorduras, 

açucares em excesso, e isto vem trazendo conseqüências para o povo Fulni-ô. 

O contato com a sociedade envolvente resultou, para muitas sociedades 

indígenas, em degradação ambiental e introdução de novas doenças que, 

somadas as mudanças na prática da obtenção de alimentos e hábitos 

alimentares, ocasionam sérios problemas na saúde física, mental e social do 

individuo. (RCNEI, 1998, p. 266) 

 

3.1 Consequências trazidas pela mudança na alimentação atual 

As mudanças nos hábitos de vida têm como efeitos tanto uma mudança alimentar que 

lhes diminui a resistência física e os predispõe a doenças quanto o próprio contato com novos 

patógenos que aceleram o declínio populacional. Há conseqüências trazidas pela mudança nos 

hábitos alimentares na comunidade indígena Fulni-ô, observa-se pontos positivos e pontos 

negativos para a vida diária do povo. 

Nesse sentido, pode-se constatar que a saúde dos Fulni-ô hoje é deficiente, pois a má 

alimentação está trazendo várias doenças para o povo, os Fulni-ô mais novos não tem a 

mesma vitalidade e disposição que alguns mais velhos do povo ainda conservam. A ingestão 

de alguns alimentos e o contato com o não-índio vem alterando o quadro epidemológico, e 

estas alterações repercutem de modo negativo na saúde do povo.  

As doenças representam sempre o primeiro fator da diminuição das 

populações indígenas. A história das nossas relações com os índios é, em 

grande parte, uma crônica de chacinas e, sobretudo de epidemias. [...]em 

virtude de adoção de novas técnicas e de diferentes hábitos alimentares, têm-

se manifestado moléstias carências que não parecem ocorrer nas tribos que 

ainda mantêm seu modo de vida tradicional. (RIBEIRO, 1970, p.208)  

 

 Como afirma Ribeiro (...) acima, algumas doenças vêm crescendo na comunidade Fulni-

ô devido à incorporação de produtos da cidade. A precária higiene bucal e principalmente o 

consumo de biscoitos, refrigerantes e balinhas trazidas da cidade são grandes responsáveis 

pela degeneração dentária. A falta de dentes prejudica sobremaneira a mastigação, levando a 

pessoa a praticamente engolir tudo que coloca na boca de imediato, sem nenhuma salivação, 



deixando de acrescentar a amilase e outras substancias essenciais a boa digestão e nutrição 

(.Heloisa procurar citação..).   

A ingestão de alguns alimentos em excesso como é o caso do açúcar e da quantidade 

alta de sal e gordura ingerida que acidificam o sangue, prejudica os dentes a alteram a pressão 

arterial (fonte).  

Observa-se que parte da população sofre com diabetes, que não é de fatores 

hereditários e nem de estresse, é simplesmente pelo consumo excessivo de açúcar. A ingestão 

de alimentos contendo grande quantidade de sal e gordura está acarretando em várias pessoas 

doenças como hipertensão, colesterol alto, entupimento de artérias, gastrites, obesidade etc. 

esta que vem tendo um aumento significativo na comunidade Fulni-ô, pela ingestão abusiva 

de carboidratos, sobretudo em alimentos industrializados e um decréscimo na ingestão de 

vegetais e carnes, já que práticas antigas como a caça e coleta vêm sendo impossibilitadas.  

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A compra é hoje o principal meio de acesso aos alimentos, pois o comercio da cidade 

localiza-se a poucos metros da aldeia, “facilitando” assim a vida dos Fulni-ô. Atualmente não 

se tem que fazer a caça diária para conseguir o alimento, bastando supostamente, apenas 

atravessar a ponte que separa a aldeia da cidade para ir ao mercado ou a feira livre. 

Esta facilidade vem trazendo a acomodação dos indígenas, e possibilitando-os a 

escolha de uma variedade de produtos. Poucas pessoas ainda trabalham com a terra ou com 

criação de animais, fazendo uso apenas de massas e produtos industrializados comprados no 

mercado. 

O contato dos povos indígenas com outras sociedades nos leva a transformações, 

adaptações e arranjos (Heloisa), temporários e permanentes, nos diversos modos de vida. A 

cultura e a própria vida é permeada, surgindo espontaneamente um novo jeito de ser, de 

pensar e existir, colocados em contato com novos componentes exógenos, os conhecimentos 

desenvolvidos e acumulados sobre sistemas equilibrados de produção de alimentos são 

fragmentados, e põem em risco a nossa segurança enquanto etnia indígena. 

Com a relação intercultural, deu-se a redução dos territórios ancestrais indígenas, 

assim algumas sociedades indígenas abandonaram hábitos antigos de sobrevivência. Estes  



antes lhes garantiam uma alimentação segura e diversificada, tiveram que se adaptar também 

a uma diminuição nas áreas de concentração de recursos de coleta sazonal, de onde sempre 

conseguiram suprir suas necessidades alimentares. 

É importante que se guarde as diferenças de visão sobre o mundo natural e sua 

utilidade, de uma pessoa que vive diretamente ligada à natureza e com ela interage 

constantemente e uma pessoa que vive sem um contato direto com a mesma, como também de 

uma cultura tradicional de uma cultura contemporânea, pós-moderna. 

Nesse sentido a escola precisa inserir em sua matriz curricular estes saberes, para que 

os docentes contextualizem esses conhecimentos em sala de aula de maneira concientizadora, 

com intuito de levar aos conhecimentos dos nossos estudantes, os hábitos alimentares do 

nosso povo. Buscando a preservação da identidade étnica Fulni-ô.    


