Transformação e persistência: antropologia da alimentação e
nutrição em uma sociedade indígena amazônica
Maurício Soares Leite

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
LEITE, MS. Transformação e persistência: antropologia da alimentação e nutrição em uma sociedade
indígena amazônica [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007. 239 p. ISBN 978-85-7541137-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative
Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.
Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de
la licencia Creative Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Transformação e Persistência:
antropologia da alimentação e nutrição
em uma sociedade indígena amazônica

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Presidente
Paulo Marchiori Buss
Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação
Maria do Carmo Leal

EDITORA FIOCRUZ
Diretora
Maria do Carmo Leal
Editor Executivo
João Carlos Canossa Pereira Mendes
Editores Científicos
Nísia Trindade Lima e Ricardo Ventura Santos
Conselho Editorial
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Gerson Oliveira Penna
Gilberto Hochman
Lígia Vieira da Silva
Maria Cecília de Souza Minayo
Maria Elizabeth Lopes Moreira
Pedro Lagerblad de Oliveira
Ricardo Lourenço de Oliveira

COLEÇÃO SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS
Editores Responsáveis: Ricardo Ventura Santos
Carlos E. A. Coimbra Jr.

Maurício Soares Leite

P OVOS I NDÍGENAS
C OLEÇÃO S AÚDE

DOS

Transformação e Persistência:
antropologia da alimentação e nutrição
em uma sociedade indígena amazônica

Copyright © 2007 do autor
Todos os direitos desta edição reservados à
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ / EDITORA
ISBN: 978-85-7541-137-7
Capa
Danowski Design
Ilustração de capa
Detalhe de trançado em palha dos índios Wari’, Rondônia, Brasil
Projeto gráfico e editoração eletrônica
Angélica Mello e Daniel Pose Vazquez
Revisão e copidesque
Jorge Moutinho
Supervisão editorial
Marcionílio Cavalcanti de Paiva

Catalogação na fonte
Centro de Informação Científica e Tecnológica
Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
L533t

Leite, Maurício Soares
Transformação e Persistência: antropologia da alimentação e nutrição em uma
sociedade indígena amazônica. / Maurício Soares Leite. – Rio de Janeiro : Editora Fiocruz,
2007.
239 p., il., tab. (Coleção Saúde dos Povos Indígenas)
1.Alimentação. 2.Índios Sul-Americanos. 3.Antropologia Cultural. I.Título.
CDD - 20.ed. - 980.41

2007
EDITORA FIOCRUZ
Av. Brasil, 4036 – 1o andar – sala 112 – Manguinhos
21040-361 – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: (21) 3882-9039 e 3882-9041
Telefax: (21) 3882-9006
http://www.fiocruz.br
e-mail: editora@fiocruz.br

Para Adriana, Mariane e Hedy.
E para meus pais, Abelardo e Cleia,
Wao Ho e Wem Camain.

Sumário

Prefácio ................................................................................................................ 9
Apresentação ..................................................................................................... 13
Introdução ......................................................................................................... 21
1. Os Wari’ ......................................................................................................... 33
2. Subsistência ............................................................................................................ 51
3. Transformação e Persistência: práticas alimentares wari' ................................. 77
4. Consumo Alimentar ............................................................................................ 123
5. Perfil Nutricional .................................................................................................. 163
Conclusões ....................................................................................................... 189
Referências ...................................................................................................... 221
Anexo .............................................................................................................. 239

Prefácio

Eis-me aqui, fazendo o prefácio do livro de Maurício Leite. Recebi o convite
com alegria e o aceitei de forma mais impulsiva ainda. Entretanto, na hora de
escrevê-lo ‘caí na real’, como diriam os mais jovens. Pensei: “Nunca antes fiz um
prefácio; como devo proceder para escrever um?”.
Resolvi então escrever sobre aquilo de que mais gostei no trabalho de
Maurício, desde a primeira vez que li sua tese de doutorado, produzida entre o
grupo indígena Wari’, no estado de Rondônia, que originou o livro que ora prefacio.
Escrevo então sobre o afeto, a sensibilidade e outras várias emoções e reflexões
que o trabalho nos evoca.
A primeira delas trata da afirmação de um Wari’ sobre Maurício, com a
qual o próprio autor abre a apresentação do livro. Dizia o Wari’: “Maurício, você
quando chegou aqui era muito burro, mesmo. Você não entendia nada”. A frase me
levou a pensar sobre minhas próprias burrices, e as burrices de todos nós ao
adentrarmos o mundo indígena. São inevitáveis as gafes, as grosserias involuntárias,
as quebras da etiqueta nativa... Enfim, temos sempre uma completa inadequação
de comportamento. É notável, nessas circunstâncias, a infinita paciência dos índios
com as nossas limitações de conduta, de saberes e de habilidades necessárias à
sobrevivência cotidiana. E o mais lamentável é que boa parte de nós sequer percebe
a enorme benevolência de que os indígenas lançam mão, para suportar nossa
desastrada presença em seu meio. Porém, o problema maior não é entrarmos
‘burros’ numa área indígena, é permanecermos ‘burros’; ou, ainda pior: há os que,
convencidos de sua própria sapiência, aferram-se a ela, incapazes de dar pelo menos
uma olhadinha no ponto de vista de seus anfitriões.
Não é, absolutamente, o que o leitor encontrará ao longo das páginas
deste livro. Uma das características mais notáveis no trabalho desenvolvido pelo
autor é sua fina sensibilidade aos valores e necessidades dos Wari’ e sua aguda
percepção da rudeza e dos limites da nossa ciência, pouco capaz de apreender, por
exemplo, a coerência entre a visão de mundo wari’ e suas práticas sociais, dentre
as quais aquelas ligadas à alimentação. Assim sendo, ao longo dos capítulos que se
seguem, apreciamos o incessante esforço de Maurício Leite para superar o habitual
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