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Resumo 

 

 Apresentamos elementos da alimentação do povo Kanoé a partir de 
meus conhecimentos e também dos livros organizados pelo lingüista Laercio 
Nora Bacelar. A pesquisa visou responder as seguintes questões: quais eram 
alimentos e receitas que existiam no passado e que atualmente não fazem 
mais parte alimentação do povo Kanoé? O objetivo principal, foi o registro e a 
valorização da alimentação tradicional do povo Kanoé, assim como comentar o 
contexto histórico da transição alimentar e as conseqüências na saúde 
indígena. Que tipo de problemas o povo Kanoé enfrentar, após as mudanças 
alimentar? O motivo foi: A retirada a área do território tradicional do povo 
Kanoé devido a isto junto á invasão vieram os alimentos industrializados, 
causando grande impacto para saúde da população Kanoé. Portanto a grande 
parte dos dados registrados e apresentado são de minha vivencia com os mais 
velhos em especial minha avó, foi assim registro etnográfico. Ainda 
descrevemos algumas práticas culinárias e receitas Kanoé.  

  

Palavras-chave : Kanoé, Alimentação tradicional, mudanças na dieta alimentar, 
receitas Kanoé; saúde Kanoé. 
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Introdução 

 

Nesse estudo pesquisei sobre o alimento do povo Kanoé que vive no 
estado de Rondônia.  

Na minha pesquisa sobre alimento, este tema foi escolhido porque eu 
como aluna do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, e 
professora da escola indígena, quero deixar registrada a alimentação do meu 
povo, mesmo que nós não falamos a nossa língua materna, mas não perdemos 
a nossa alimentação tradicional, os artesanatos e as pinturas corporais. Dessa 
forma, buscamos relacionar os costumes alimentares dessa etnia com as 
modificações territoriais ocorridas no decorrer de nossa história. 

Neste sentido o costume de um povo tem uma relação direta com seu 
território, pois’ “um povo caiu quando sofreu perdas territoriais [ou seja,]. Se 
começa a perder uma parte do território, esse é sem dúvida o princípio da sua 
decadência futura”. (RATZEL 1990-1914 apud BARBOSA 2012). 

Esta pesquisa revela diversos dados dos costumes alimentares do povo 
Kanoé, por isso aproxima-se mais de um registro etnográfico.  Na época que 
nós não tínhamos contato com não-indígenas a gente podia comer qualquer 
coisa do mato e não fazia mal para a saúde. Mas agora que utilizamos a 
mercadoria da cidade estamos tendo vários casos de doenças contagiosas 
para nós indígenas. Eu como acadêmica estou muito preocupada porque os 
jovens não estão querendo utilizar mais a cultura do seu próprio povo. Quando 
eu era criança minha mãe me ensinou a fazer anéis, colares, pulseiras, brincos, 
maricos e sobre os nossos alimentos, artesanatos e as pinturas corporal. 

Problema: o povo Kanoé teve a mudança dos hábitos alimentares 
tradicionais devido ao contato com a cultura e costumes dos não indígenas, 
com isto a saúde do povo foi alterada. Também lembramos a parte importante 
da cultura Kanoé esta mantendo sua alimentação. 

O objetivo geral desta pesquisa é registrar a alimentação tradicional do 
povo Kanoé. Os objetivos específicos são :  

-levantamento dos alimentos plantados na roça. 

-levantamento dos alimentos que são coletados na mata. 

-levantamento dos alimentos da origem animal. 

 -Registrar a preparação dos alimentos exemplo da pamonha de milho.  

-Descrever a restrição de alimentar como por exemplo: Após o parto. 

- registrar as mudanças na alimentação e na saúde.  
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Hipótese : apesar da perda da língua e devido mudanças dos hábitos na 
agricultura, coleta, caça, pesca conseqüentemente na dieta alimentar a 
alimentação tradicional do povo Kanoé não foi totalmente esquecida. Ainda 
praticam a sua alimentação que não deixaram perder os seus hábitos na 
agricultura. 

Justificativa: 

O contato trouxe alterações na cultura do povo Kanoé e esta relacionada 
também ao modo alimentação. E essa alteração já causou muito problema da 
saúde, portanto, se faz necessário a realização do trabalho de resgatar esse 
conhecimento e valorizar a cultura do povo Kanoé. 

Metodologia: 

Minha pesquisa pode ser considerada como etnográfica, pois o que 
caracteriza é a participação intensa do pesquisador no meio social que 
estudou. Realizei pesquisa bibliográfica e não encontrei livros específicos sobre 
os Kanoê,mas existem citações em livros e vários estudos lingüísticos nos 
quais os Kanoê são citados. No entanto, conheci o trabalho do lingüista Laercio 
Bacelar que foi de grande importância para minha pesquisa, pois abrangeu 
muitos aspectos da cultura Kanoê, foram publicados relatórios e outros 
documentos fundamentais para  meus estudos.  

O estudo de Bacelar foi feito no Projeto De Documentação De Línguas 
indígenas da FUNAI - MUSEU DO ÍNDIO / UNESCO/PRODOCLIN,Edital: 
914BRA4010. DOCKANOÊ - ETNOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO DA LÍNGUA 
KANOÊ. 

 
1. Dicionário ilustrado da língua Kanoê 

2. Relatório Sobre Pesquisa Bibliográfica Acerca da língua e do povo 
Kanoê. 2009.  
 
Neste relatório encontramos a seguinte informação :  

 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (site): Povos indígenas/ Línguas indígenas. Link 
Kanoê. Fontes. Disponível em: 
http://www.socioambiental.org/pib/portugues/fontes/artperiod.sht  
Resumo: Em verbete específico sobre o povo e a língua Kanoê, em co-autoria com 
Bacelar (2002), “Artigos de periódicos e séries acadêmicas: BACELAR, Laércio 
N.Fonologia segmental da língua Kanoê: uma análise preliminar. Signótica: Revista do 
Mestrado em Letras e Lingüística, Goiânia : UFGO, n. 6, p. 59-72, 1994. ; BACELAR, 
Laércio N.; PEREIRA, Cleiton dos S. Aspectos morfossintáticos da língua Kanoê. 
Signótica: Revista do Mestrado em Letras e Lingüística, Goiânia : UFGO, n. 8, p. 45-
55, 1996.; BACELAR, Laércio N.; SILVA JÚNIOR, Augusto R. A negação e a litotes na 
língua Kanoê. Signótica: Revista do Mestrado em Letras e Lingüística, Goiânia : 
UFGO,n. 9, 1998.” Disponível: 
http://www.socioambiental.org/pib/portugues/fontes/artperiod.sht. 
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3. Betty Mindlin e  Mauro Leonel que realizaram varias pesquisas em Rondônia 

escreveram o  FIPE - Relatório de avaliação das comunidades indígenas da 
área dos rios Guaporé-Mamoré, no sudoeste de Rondônia: Macurap, Uari, 
Tupari, Aruá, Jaboti, Arikapu, Mequem, Ajuru (Wayoró), Massacá, Canoé e 
Arara. São Paulo:manuscript, 1984. 

E também  
 MINDLIN, Betty & LEONEL, Mauro. Relatos da História dos Povos Jabuti, Tupari, 
Kanoé . 1993. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material didático 
de apoio). 

         

Também no relatório de Bacelar (2009) foi registrado que existem varias 

citações não linguisticas sobre os Kanoê nos seguintes bibliografia :  

 CITAÇÕES NÃO-LINGUÍSTICAS 
4.1 – BRAGA, Alzerinda & BASTOS, Ana Cláudia P. O português do Posto Indígena 
do Guaporé: breve história do contato linguístico. In: Moara – Revista dos Cursos de 
Pòs-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará. Estudos Linguísticos. 
N. 9,janeiro/junho, 1998, p. 135-151. 
4.2 - CASPAR, Franz. Die tuparí ein indianerstamm in westbrasilien. Berlin: Walter de 
Gruyter, 1975. 
4.3 - DEQUECH, Victor. Comissão para estudos das jazidas auríeferas do 
Urucumacuanrelatório.Rio de janeiro: M.A – D.N.P.M – Divisão de Fomento da 
Produção Mineral, junho de 1943. 
4.4 - DERBYSHIRE, Desmond & PAYNE, Doris L. “Noum classification systems of 
Amazonian languages.” In: Payne (eds.), p. 243- 271. 
4.5 - FARAGE, N. ; SANTILLI, P. . Estado de sítio: territórios e identidades no vale do 
rio Branco. In: Manuela Carneiro da Cunha. (Org.). História dos Índios no Brasil . 
São Paulo: Cia.das Letras/SMC/FAPESP, 1992. 
 
4.6 - GALVÃO, Eduardo 1979. Encontro de sociedades – índios e brancos no 
Brasil . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
4.7 - HOLTWIJK, Ineke. Alleen de vijand komt geruisloos - Archief - de Volkskrant. 
Reportage. Amsterdam: der Volskskrant , 30/08/1997. Disponível 
www.volkskrant.nl/.../Alleen_ de_vijand_komt_geruisloos 
4.8 - _________. Rooksignalen – op zoek de laatste verbogen indianen  in Brasil ĕ. 
Amsterdan: Atlas, 2006, 356 p. Ilustrações, notas, referências. Título traduzido: Sinais 
de fumaça. 
4.9 _________. Smoke signals in research of the last undiscovered Indians in 
Brazil . Sinopse. Disponível em> 
http://www.nlpvf.nl/docs/Holtwijk_Rooksignalen_screen.pdf. Acesso em 06/09/2009. 
4.10 _________. Claude Lévi-Strauss geeft archief weg De 98-jarige etnoloog en... 
Citação: In Tristes Tropiques verhaalt de Fransman het gebied van de Kanoê en 
Akuntsu . Lévi-Strauss zal binnenkort ook zijn werkdocumenten, reisnotities. 
Disponível em:www.inekeholtwijk .nl/index.php?cmd... 
4.11 - ISTO É. “Perdidos na Selva.” N. 1357, 04/10/95. São Paulo: Editora Três, 
semanal, 1995, p. 58. 
4.12 - KAUFMAN, Terrance “Language classification en South America: what we know 
and how to know more.” In: Payne, Doris (ed.) Amazonian linguistics: sutdies in in 
lowlandSouth American language s. Austin: University of Texas Press, 1990. p. 13-
74. 
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4.13 - LÉVI-STRAUSS, Claude. 1963. “Tribes of the right bank of the Guaporé River.” 
IN: ,Julian H. Steward (ed).In: Handbook of South American Indians . Vol. 3., p. 371-
379. 
4.14 - MALDI, Denise. O complexo cultural do Marico : sociedades indigenas dos rios 
Branco, Colorado e Mequens, afluentes do Médio Guaporé. In: Boletim do MPEG : 
Antropologia. Belém: MPEG, v.7, n.2, p.209-69, dez. 1991. 
4.15 - ________. Populações indígenas e a ocupação histórica de Rond ônia . 
Monograf Monografia Curso de Especialização. Cuiabá : UFMT, 1984. 149 p. 
4.16 - MELATTI, Julio Cezar. Índios do Brasil. 7 ed. São Paulo: Hucitec/ Brasília: 
Edunb, 1993. 
4.17 - MÉTRAUX, Alfred, “The Paressi”. In: STEWARD, Julian H. (Ed). Handbook of 
South American Indians. Vol. 3. 1963, p. 349-370. 
4.18 - MINDLIN, Betty. Antologia de mitos dos povos Ajuru, Arara, Arikapu,  Aruá, 
Kanoê,Jabuti e Makurap . São Paulo: Iamá.1995. 
4.19 - ________. Moqueca de maridos – mitos eróticos / Betty Mindlin e narradores 
indígenas. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Record / Rosa dos Tempos. 1997. 
4.20 - ________. Terra grávida / Betty Mindlin e narradores indígenas. Rio de Janeiro: 
Record Rosa dos Tempos. 1999 

Resumo : Mindlin, em três antologias de mitos indígenas regionais, inclui em duas 
delas 
(1995 e 1999), versões de duas narrativas míticas feitas por Francisco Kanoê, um dos 
últimos falantes da língua. 
 
4.21 - MOORE, Dennis. Relatório sobre o P.I. Guapor é. Brasília: SIL, 1990, 
manuscript.. 
4.22 - MONTE REEL. And then there was no one. Washington: Washington Post 
Magazine, 13/01/2008. 
4.23 - NANNE, Kaíke. 1996. “Filhos de tupã – quem são e como vivem as duas novas 
tribos encontradas na Amazônia.” In: Caminhos da Terra . Ano 5, n. 2, ed. 46., fev. 96, 
. São Paulo: Editora Azul, p. 58-67. 
4.24 - RIBEIRO, Darcy et alii. Os índios e a civilizaçã o – a integração das populações 
indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Cia das Letras, 1996. 
4.25 - _______. Suma etnológica brasileira – edição atualizada do Handbook of South 
American Indians. Vol 1,2 e 3. Petrópolis: Vozes, 1987. 
4.26 - RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). Povos indígenas do Brasil -1991-1195 . São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 1996. 
4.27 - _______. Povos indígenas do Brasil -1996-2000 . São Paulo: Instituto 
Socioambiental 

4.28 - RONDINELII, Rosely Curi. Inventário analítico do arquivo do SPI. Rio de 
Janeiro: Museu do Índio – RJ / Fundação Biblioteca Nacional, 1995. 
4.29 - SAKAMOTO, Leonardo. "O último sobrevivente: equipe da Funai tenta contatar 
indígena que vive sozinho". In: Problemas Brasileiros . São Paulo : SESC, n. 338, 
p.18-20, mar./abr. 2000. 
4.30 - SANTOS, Marcelo dos. "Índios acossados em Rondônia" . In: RICARDO, Carlos 
Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil: 1991/1995. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 1996. p.550-3. 
4.31 - ________. Os “isolados” de Rondônia. In: RICARDO, Carlos Alberto (Ed.). 
Povos Indígenas no Brasil : 1996/2000. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2001. p. 
594-5. 
4.32 -________. Proposta para interdição isolado Tanaru . Vilhena: manuscrito, 
1998. 5 p. 
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4.33 – SNETHLAGE, Emil Heinrich. "Musikinstrumente der Indianer des 
Guaporégesbietes". In: Baessler-Archiv Beiträge zur Völkerkunde . Beihet X. Berlin: 
Dietyrich Reimer – Andrews & Steiner, 1939. 
4.34 - VALADÃO, Virgínia. Os índios ilhados do Igarapé Omerê. In: RICARDO, Carlos 
Alberto (Ed.). Povos Indígenas no Brasil: 1991/1995. São Paulo : Instituto 
sociombiental 2000.  
 
FILMOGRAFIA 
CARELLI, Vincent. Corumbiara. A fantástica história do "indio do buraco". Olinda/São 
Paulo: Video nas Aldeias, 2009. 
 
VIDEOGRAFIA 
 SOTO, Marisol. Kanoê e Akuntsum . (vídeo-reportagem). Barcelona: LABA 
Produciones, 2001. 
_________. Índios Kanoê y Akuntsu – mi visita. “Referencias: Gramática da 
línguakanoê. Estudi de lla llengua Kanoê (2004), publicat pel linguista Laércio Nora 
Bachelar. Barcelona: http//www. bandavisual.org/cat/;Kanoê_d.htm.”, em catalão . 

 

            

 

Capitulo 1. Histórico do povo Kanoé  

Os Kanoé viviam na cabeceira do rio Omerê, afluente do Rio Curumbiara 
e do Tanaru,afluente do rio Pimenta Bueno. Hoje o meu povo, esta tudo 
misturado com outras etnias e mora em cada aldeia diferente que não é a sua 
terra tradicional, vivemos nas Terras Indígenas Sagarana, Rio Guaporé, 
Pacaás Novos, Rio Branco, e os três Kanoê que vivem na próprio território em 
Corumbiara, Terra Indígena Omerê. Mas mesmo assim, nós não deixamos o 
nosso costume, utilizamos em dia-a-dia e repassamos para nossas crianças 
que a cultura é muito importante para cada povo. Porque ela não pode ser 
esquecida. Isso nós temos que colocar na nossa cabeça. E também nós temos 
que valorizar muito os mais velhos que ainda estão vivos porque eles que 
podem ensinar as crianças que estão crescendo. 

Os próximos parágrafos foram baseados em: Bacelar, Laércio Nora. 
Gramática da Língua kanoé. Nijmegen-Holanda, 2004, e em Denise Maldi 
(1984). Foram feitos juntamente com Jap Oro Mon, e com a professora Luciana 
de Castro em 2015.  

� Segundo Denise Maldi (1984:110), os Kanoê  
transferidos foram dispostos para o trabalho servil nos 
seringais para suprir a mão de obra indígena perdida em 
decorrência de epidemias. O S.P.I. porém, não tinha 
infraestrutura para atender aos recém-chegados. 
-Não havia roças e os índios precisavam empregar todo o 
seu tempo na coleta da borracha, alimentando-se de 
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gênero, fornecidos pelos seringalistas: charque, feijão e 
farinha. 
-Pouco depois, contraíram sarampo. A mortalidade foi 
tamanha que os Kanoé quase foram exterminados. 
-Desde então, durante toda a segunda metade do século 
xx o processo da ocupação do rio Guaporé contou com 
vários Massacres de índios. 
Em 1940, foram em grande parte levados para o 
Guaporé, sendo estabelecidos no antigo Posto Indígena 
Ricardo Franco (hoje T.I. Rio Guaporé), junto com outras 
etnias, a mando do SPI (Serviço de Proteção aos Índios, 
antigo órgão indigenista) e do governador do território do 
Guaporé (que veio a ser o território e depois o estado de 
Rondônia). 
-Alem da morte por doenças “de branco”, o contato lhes 
trouxe também a morte pelas armas de fogo, sobretudo 
em conflitos com madeireiros, jagunças, garimpeiros, 
entre outros. 
-Somem-se a isto os atritos com outros grupos indígenas 
regionais pela posse da terra, na medida em que esses 
povos perdida seus territórios para os brancos. 
-Assim, chegou-se a um momento em que número de 
mulheres era muito superior aos homens e, na estrutura 
social dos Kanoé, já não havia mais como realizar 
casamentos. 
-as mulheres passaram então a se casar com homens de 
outras etnias (Aikaná, Jabuti, Mekém, Makurap, 
Cujubim,etc..)e seguir seus maridos. 
-A desintegração final do grupo se deu por ocasião da 
morte do ultimo tuxaua, pai de Tereza Piraguê, pois já não 
havia uns homens habilitadas, de acordo com as 
tradições Kanoé, para ocupar o posto do falecido. 
-O grupo maior, com aproximadamente 151 membros 
(2010), que será identificado com os “Kanoé do vale do 
Guaporé”; inclui todos os moradores desde a cidade de 
Guajará-Mirim, passando por Deolinda, Barranquilla, até a 
aldeia Ricardo Franco, na T.I. Rio Guaporé. 
Não é possível quantificá-los com exatidão pois foram 
considerados desaparecidos.  
 
E o segundo grupo são os Kanoê do Omere contatados 
em 1995. De acordo com relatos obtidos por Marcelo dos 
Santos, grupo vivia isolado e devido às mortes por 
doenças ou assassinato dificultou a realização de 
casamentos. 
-A aldeia era composta mais por mulheres e crianças  
-Certo dia os homens mais idosos e jovens partiram em 
busca de outros povos para negociar alguns casamentos. 
Mas esses homens não voltaram e as mulheres foram à 
procura e encontraram todos. 
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-As mulheres entraram em pânico e decidiram o suicídio 
coletivo. 
- Então prepararam o veneno e todos tomaram inclusive 
as crianças, porém Tutuá conseguiu provocar o vomito e 
conseguiu salvar seus filhos, sua irmã e sua sobrinha. 
� Esse outro grupo Kanoé hoje está reduzido a uma 
única família, composta de apenas três membros; um 
homem uma mulher adultos e irmãos, e um menino todos 
monolíngues em Kanoé. 
� Na época do contato pela FUNAI, em 1995, após dez 
anos de tentativas, o grupo dos "isolados do Omeré" era 
composto por apenas quatro pessoas: uma senhora, 
Tutuá, mãe da moça Txinamãty e do rapaz Operá; e tia de 
Ajmoró, uma moça.  
� Terra Indígena Rio Omeré: homologada em 
18/04/2006, através do Decreto s.n de 19/04/2006, 
localiza-se nos Municípios de Chupinguaia e Corumbiara, 
mas subordina-se à Administração Regional da FUNAI em 
Vilhena.  
� Esta área compreende 26.177 ha, na qual sobrevive 
uma população de oito índios (2010), dos quais 3 são 
Kanoé (Purá, sua irmã Txinamãty e o filho Vukuá, todos 
monolíngues em Kanoé, e 5  são Akuntsun, monolíngues 
em Akuntsun, conhecidos na literatura como "isolados do 
Omeré", desde o contato pela FUNAI em setembro de 
1995.  

 
 

Mapa de localização do povo Kanoê atualmente  
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Este mapa representa onde estão morando os kanoé que vive nos municípios 
de Guajará-Mirim, Corumbiara, Alta floresta do oeste.  
Como explicado os Kanoê de corumbiara que sobreviveram ao massacre são 
hoje apenas três pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos – Laércio bacelar  

Este é o meu parente que vive na Terra Indígena Omeré que falam a língua 
materna, juntamente com funcionário da FUNAI na época do contato na 
década de 1990.  

 

Esta é aldeia Omeré onde vive os falantes da língua materna do povo Kanoé, 
na Terra indígena Omere em Corumbiara . 
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Fotos-  Laércio Bacelar,2007.  

O lingüista Laercio Bacelar, que trabalha com o meu parente na terra indígena 
no Omeré e o meu tio que esta do lado Francisco Kanoé e Purá Kanoé. 

 Aldeia Omerê  

 

Foto Laércio Bacelar ,2010 
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Foto – Laércio Bacelar 2010 
 
Francisco Canoé ele mora na aldeia Ricardo Franco e é único falante da língua materna. 
 
Ele e primo da minha mãe Maria Letícia kanoé 
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Foto – Gilmar Ferreira 2010 
 
 
Este e o sogro da minha mãe, Júlio Canoé e falante da língua materna ele mora na aldeia 
Sagarana.  Ele nunca pode ensinar  os seus netos na língua materna.Porque antes os nossos 
mais velho eram proibido de falar a sua língua materna. 
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Foto – Gilmar ferreira 2010 

Esta é a aldeia Ricardo franco onde mora um pouco do povo Kanoé. Na aldeia 
Ricardo Franco mora vário povos diferentes. E nessa aldeia que os meus 
parentes começaram a se mistura com outros povos e não-indigenas. 

Alunos da escola da aldeia em Sagarana.  
 

 
Foto-  Jap Oro Mon, 2015 
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Artesanato Kanoê 
 

Entre os aspectos culturais que o povo Kanoê mantem vivo está a 
confecção de artesanatos.  
 

Saia de buriti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos Jap Oro Mon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fotos Jap Oro Mon  
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A minha mãe Maria Letícia kanoé  na escola do não- índio  amostrando a sua 
pratica como faz os artesanato para as aluna não indígena.este artesanato que 
ela esta pegado na mão e da palha do buriti. 
 
 

Brincos e braceletes  
 

 Este brinco ainda é feito pelas mulheres Kanoê, são feitos de linha de tucumã e 
ou de algodão e casca de caramujo.  
 
os brincos apresentam peças em formato triangular-trapezoidal, 
idênticas às do desenho de um “colar Kanoé” em Becker-Donner (1955) 
 
os brincos e os braceletes podem ser feito de outros material como de fibra de tucumã, e 
conchas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outros artesanatos  
 
Nós do povo kanoé produzimos ainda os nosso artesanato como 
anel,colar,pulseira,marico,saia de buriti,cocar.  
O marico já é do povo Kanoê que confecciona para carregar os produtos da 
roça e também carregar os materiais de pesca.  
Os Kanoê também fazem parte do que a Denise Maldi chamou de complexo do 
marico que alem dos Kanoê são os povos Tupari, Macurap, Jabuti, Aruá, 
Arikapu, wajuru, Cujubim .    
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Capitulo 2 .  
Alimentos tradicionais :  roça, coletas , caça e 
pesca  
 
O povo indígena Kanoé, fazem alem da agricultura, também a pesca, a coleta 
de castanha e outras frutas.  Hoje cada família planta para o consumo próprio  
e para comercializar.  

 
 
Tabela 1. Alimentos da roça e da mata  

 
Plantas cultivadas na roça  Plantas coletadas na mata  
  
1.ARROZ 1.AÇAI 
2.MACAXEIRA 2.CACAU 
3.MILHO 3.CAJU 
4.BANANA 4.PATOA 
5.FEIJÃO 5.PAMA 
6.CARA 6.JATOBA 
7.BATATA 7.INGA 
8.AMENDOIM 8.MARACUJA 
9.TAIOBA 9.NAJÁ 
10.ABOBÓRA 10.CUPUAÇU 
11.ABACAXI 11.CASTANHA 
12.MELANCIA 12.BURITI 
13.MANDIOCA 13.CAUCHO 
14.MAMÃO 14.MÃO DE JABUTI 
Org. Rosilene Kanoê 2014  
 
 
 
 
Tabela 2. Alimentos de origem animal 

Alimento de origem animal  
1.anta=istsa 
2.cutia= 
3.quati=kunukunu 
4.queixada= 
5.porquinho= 
6.veado= nuvi 
7paca=.aewju 
Org. Rosilene Kanoe 2014 
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Toda as figuras a seguir foram retiradas de Laercio Bacelar 2010.  
 

Coleta na mata 
 
Estas frutas que nós do povo Kanoé fazemos suco para beber. 

 

Cacau -  komeko 

  

 

 

  

 

 

 

 

Açaí -   mutyryko  

 

 

 

 

 

 

 

Babaçu- paekytxiwko 

Este é os pés de fruta que a gente colhe no mato. 

E que é utilizado na nossa alimentação.Porque antes a nossa alimentação era 
mais saudável não tinha química no meio pois  já era da natureza. 
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 pupunha = mukoko  

 

 

 

 

  Tucumã -  

 

 

 

 

Buriti – pätãj  

 

 Epy Txukwãere- Castanha 

Como comemos os frutos de : buriti, tucumã, açaí, babaçu, pupunha está 

descrito no caderno de receitas  adiante.  

Babaçu – o babaçu a gente utiliza o coco para tirar o óleo para cozinhar os 

alimentos. Também comemos a castanha que tem  dentro do babaçu, nos não 

só aproveitamos do coco mas também da palha para fazer o paneiro e o palito 

serve para o cesto.  
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Caça  

Aves 

Do mato e domesticas 

  

 Mutu-  pyytsi 

 

 

 

 

 

  

 Tucano-  nake 

  

 

 

 

 

 

 

 Ava morere  -  arara 

 

 

 

Kurakura -  galinha 
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Caça 

Anta- itsa 

 

 

 

 

Capivara- itaekumju 

 

 

  

 Paca-  avju 

 

 

 Quati-  kumukunu 

 Caititu-  uranukutã 

 

 

 

 Tatu- kapajretsikwa 

 

 

 Veado- juvi ytximoe Cutia- ove 
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 macaco-  irj 

 

 

 

 

 

 Macaco-prego -    irytekwaku paekutae 

 

 

 

 

 

Preparamos a carne de caça assada, cozida ou moquea da, no caderno de 
receitas explicamos com detalhes a forma de cozinha r.  
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Pesca 
 
 
 
=Tambaqui= tambaqui=kwini istsa 
 
 
 
 
 
 
 
 Jatuarana=kwini aky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pacu=taraj tekoko 
kú  
 

abuti=ikuku 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tracajá=ikukuta 
Como preparamos os peixes e tracajás vamos registrar no caderno de receitas abaixo.  
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Roça 

 

batata=vavo-toene pinãw=abacaxi 

  

 
 

 

 

 

Eepykwã txikwãere=amendoim 

 

 
 Mamão=toky 

 

 

 

 

 Melancia=     Toky pene 

 

 

 Macaxeira=txua morere 
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HISTÓRIA DA ORIGEM DO MILHO  

Só havia um ou dois pés de milho. Mas o milho caía e o pato comia tudo. Aí 
encontraram o pato com o papo cheio de milho. Então mataram a ave para tirar 
a semente de milho.  

Tiraram as sementes do papo dele e foram dando de povo para povo. Uns 
davam para os outros e foram plantando, plantando. Mas não dava milho não, 
só a flor. A flor só queria se espalhar. Aí o pato disse:  

- “Não vai plantar milho assim não!” Tu vai plantar quando a flor espalhar tudo... 
Aí vai ser milho, vai ter muito milho.  

- ‘Não é assim não!”“, disse o outro.  

- “Então vamos a roçar!”  

Quando roçaram, olharam para trás, o milho já estava nascendo.  

- “você vai à frente a roçar...”  

E seguiram roçando, roçando. Quando olhou de novo para trás, milho já estava 
chegando.  

- Agora sabe como é a espiga de milho... Não é mais flor não, é espiga.  

Então nós jogamos semente todo canto, em todo canto está nascendo a 
semente. Por isso que nós temos milho.  

Munuzinho Kanoé – Guajará-Mirim – 18/01/1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Rosilene Kanoê, 2015. 
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           MINHA CUNHADA, MAI ORO WARAM XIJEIN E MINHA SOBRINHA 

A minha cunhada ralando milho para fazer pamonha para comer com o peixe 
assado. A pamonha é uma alimentação tradicional do povo Kanoé, porém, ante 
do contato o povo Kanoé pisava o milho com pilão para fazer à pamonha. 
Depois de pisado ou ralado, a gente pega folha de babaçu ou a folha de próprio 
milho e coloca a massa pisada para moquear, ela é cozida ou assada. 

 

Gongo de ouricuri – foto : Rosilene Kanoê 2015.  
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A roça 

Antes nós plantava de tudo na roça com amendoim, batata, 
cara,taioba,abobora,milho,arroz,mandioca,macaxeira,feijão tudo isso que a 
gente plantava era só para o nosso consumo. E também armazenamos as 
semente para o próximo ano e fazer nova plantação na roça.e assim que é a 
colheita do povo kanoé que ate hoje esta utilizando mesmo não falando mais a 
sua língua materna não deixaram perder o seu costume, alimentação e sua 
pintura corporal. 

Cana-de-açúcar =tovekawa  

 

Foto : Laércio Bacelar 2010 
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PORTUGUÊS CANOÉ 

PANEIRO/MARICO  yky 
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Armazenamento das sementes  

As sementes de milho, amendoim, feijão, arroz,  são guardadas numa cabaça 
ou em um ponte bem fechado para não estragar.  Atualmente também são 
usados as garrafas pet, e os tambores de plástico.  Cará é guardado em um 
Paneiro grande, e a mandioca fica na roça mesmo.   

 

Alimentos da roça atual  

Arroz,amendoim,batata doce,cará roxo,cará branco taioba amarelo,milho 
mole,milho duro, mamão,banana,macaxeira,mandioca,fava, taioba amarela e 
branca, abobora, abacaxi, cana ,  feijão , esse que são todos os nos alimento 
que e produzido na roça do povo Canoé. 

 

 Registros das palavras de alimentos e frases sobre  
alimentos que são plantados na roça na língua Kanoê :   

Epykwã txukwãeré: amendoim  

Atití :milho  

Tseró:chicha  

Áký txukyeré:banana  

taký :mamão 

Taký penén:melancia  

Pinhãw:abacaxi 

Atititekwá:arroz 

kapé ájh:folha de café 

Kapekó:fruta de café 

Atití mareré:o milho é bom 

Nha papá atití mejaneré:meu pai plantou milho 

jun txué eré:Isto é macaxeira ou mandioca 

Aj tseró itáoeré: eu bebo chicha  

Aj kapekamún itáoeré: Eu bebo café 
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3. Alimentos proibidos   

No pós parto – a mulher que está de resguardo existem certas coisas que ela 
não pode comer porque faz mal para a criança, o esposo pode matar a caça 
que ela pode comer como nhambu, juriti, galega, agora com carne de anta  
porquinho,queixada,ela não pode comer.     

Tem vários tipos de alimentos que são proibidos para a mulher quando está na 
gestação. Como animais, aves e peixe. 

Se o pai ou tio for ao mato caçar ele não pode matar a caça que está andando 
sozinho principalmente quati porque se não a criança pode nascer com 
deficiências.  

 

Capitulo 3. Mudanças na alimentação e na saúde  

Hoje a nossa alimentação mudou muito, porque compramos mais coisa 
da cidade e levamos para nossa aldeia. Aquilo que mais compramos, é açúcar,  
óleo, sal, trigo, macarrão, café e outras coisa que nós citamos da cidade. 

Quando enjoamos das coisas da cidade preparamos a própria a nossa 
alimentação tradicional. Como a chicha de macaxeira, milho, o beju, a 
pamonha, a farinha de mandioca ou de milho. Às vezes colhemos os alimentos 
dos matos como frutas  e também como gongo de patoá,buriti,babaçu,aracuri e 
de outras palmeiras, e lagarta das castanheira.  

Não são todos que tem que ir para o mato caçar. Em todas as sociedades 
indígenas, a caça é uma atividade masculina. Pode ser realizada individual ou 
coletivamente. 

Antigamente o meu povo plantava bastante alimento para seus costumes que 
eram amendoim batata, cará roxo, cará branco, milho mole, taioba amarelo, 
taioba branco, fava. Antes a gentes gostava de comer mais alimento assado na 
brasa e moqueado na folha de bananeira e de patoá porque é mais saudável 
para gente. Hoje nesse mundo que nós estamos esta dando muitas doenças 
nós alimentos porque esta tendo muita química nas sementes e os alimentos 
estão tudo misturado e por isso que esta tendo muitas doenças no nosso povo. 

Quando nós não tínhamos contatos com não-indígena nos vivia muito bem de 
saúde porque a gente comia, mais fruta da natureza todos os alimento eram 
saudável. Hoje tem doenças como diabete, câncer, pressão alta e outras que 
são conseqüentes de mudanças nos hábitos alimentares.  

Por exemplo quando preparamos a chicha agora e só na maquina que as 
pessoas acham, mas fácil   para  preparação da bebida do   seu povo.Hoje as 
jovem não interessa mais das sua própria cultura. Porque  acham que a bebida 
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do seu povo não e muito saudável. Mas estão muito enganado, porque e a 
nossa alimentação tradicionais que é mais saudável para nossa saúde pois 
antes ninguém pegava doença como hoje  os nossos parente estão todos 
quase dos nossos mais velhos tão tendo vários tipos de doenças que esta 
prejudicando a saúde. 

O contato com a sociedade envolvente resultou, para muitas sociedades 
indígenas, em degradação ambiental e introdução de novas doenças que, 
somadas ás mudanças na prática da obtenção de alimentos e nos os hábitos 
alimentares, ocasionam sério problemas na saúde física, mental e social do 
indivíduo.  

Quando é a época da coleta de produção da roça a minha mãe já começa a 
separar as sementes que vão ser plantados na roça. Mesmo assim que nós 
perdemos a nossa língua materna, mas continuamos há utilizar a nossa 
alimentação tradicional e a nossa bebida como a chicha de macaxeira, a chicha 
de milha, a pamonha de milho e macaxeira. E não deixamos o artesanato 
sempre estamos repassando para os nos filhos e filhas para não deixar perder  
os nosso artesanato são marico, colar, anel, pulseira, rede de algodão, e fibra 
de tucumã. O que nos perdemos de vez e a vassoura de cipó e o paneiro e o 
chapéu.  

 

Considerações finais  

Antes nós vivíamos mais de caça, pesca, coletar, plantar, criar animais, 
nós tinha a nossa fabrica também os instrumentos que servem para produzir, 
transportar, guardar ou conservar os alimentos: Arma de caça, armadilhas, 
canoas, cesta, potes etc. graças a seu próprio trabalho é que nós indígenas 
temos sobrevivido até hoje para contar a nossa história própria de cada povo, o 
que nós passamos neste mundo que vivemos. 

Eu como professora e aluna do curso intercultural, fiquei muito 
preocupada sobre a nossa língua materna que é o Kanoê, porque antes eu não 
sabia de nada de nossa língua. Quando comecei participar do curso do Açai II 
tive maior dificuldade de fazer trabalhos na língua materna, porque meus 
colegas faziam na língua mas eu somente em português. Mas mesmo assim 
não desisti de meu estudo, consegui concluir meu magistério indígena, que 
passei na universidade federal. Onde comecei a fazer a pesquisa se tinha 
alguma lingüista que trabalhava com a minha língua materna. Quando 
conversei com a minha avó Tereza Kanoê (morava em Guajará mirim) e 
perguntei se não tinha ninguém fazendo entrevista com ela, então ela contou 
que Laercio Bacelar já tinha muitos registros gravados sobre a língua materna.  
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Então isso foi muito bom para mim porque me ajudou a pesquisar e 
concluir o meu Tcc trabalho de conclusão de curso, sobre o tema de 
alimentação do povo Kanoê.  

Mesmo assim eu não falava a minha língua materna, quero deixar 
registrado no papel que pode ajudar outros alunos do povo Kanoê que vierem a 
fazer a faculdade e que eles pode pensar em outros temas para também deixar 
registrado como eu Rosilene Kanoê pensei de mostrar que existe a cultura de 
meu povo, em especial a alimentação e as palavras que foram traduzidas na 
língua Kanoê. Porque muito outros povos pensam que não restou nada dos 
Kanoê, mas não é bem assim pois praticamos nossa cultura ainda.  
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Caderno de receitas 

 
Foto:  Laércio Bacelar  2010      

 

Preparação chicha na aldeia Ricardo Franco 
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1.Chicha de macaxeira  

Ingredientes : macaxeira, água.  

Modo de fazer :  macaxeira está sendo cozida para prepara o tseró/tokwa para beber 
na festa ou no trabalho da roçada. Quando tira do fogo coloca nesta bacia e deve 
esperar esfriar.  Quando ficar frio tem que colocar no pilão para moer quando a 
gente termina de moer. Depois colocamos a água fria e espera até o outro dia para 
ser coado com uma peneira e despejada no pilão 

 

Fotos:  laercio bacelar , 2010.  

Na primeira foto ela já esta pronta para  beber, porém  esta é a chicha doce (tokwa 
kawita). Todo dia de manhã primeiro o café e uma cuia de tseró ou tokwa kawita 
que é chicha doce. Na segunda foto esta chicha está fermentada, ou chicha azeda 
(tokwa kamana) pois pode ser tomada nas festas familiares como no aniversário ou 
beber quando tiver visitante na aldeia.  

Aqui a chicha já esta  pronto para tomar. 

  

Fotos: Laercio Bacelar          
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A batata doce e cará são misturados com a macaxeira na chicha para ficar 
fermentada. Também pode ser feita chicha somente de cará roxo, o cará branco é 
mais usado pra comer assado e ou cozido.  

 

1. Pamonha de atiti milho 

Ingredientes: atiti (milho  verde) 

 Esta preparação da pamonha de atiti milho verde era assim, o atiti era pisado na 
pedra para fazer a pamonha e a tseró que é chicha, agora hoje mudou as pessoas 
não querem pisar o atiti - milho na pedra querem só moer na maquina. Porque acha 
fácil para prepara a pamonha e a chicha e assim o ingrediente do milho verde. 

Mais agora com o milho seco e um pouco diferente porque a gente tem que deixar 
o milho de molho para ficar mole e depois e que pisa na pedra e assim que 
preparamos a pamonha e a chicha com o milho seco. 

 Modo de fazer: 

Antes de preparar da pamonha de milho verde a gente descasca o milho e rala no 
ralador. Quando termina de ralar  todo o milho e ai que  separamos a massa para 
fazer a pamonha e a chicha.Primeiro quando termina de moer a  gente pega e 
coloca uma panela no fogo com  água e deixa no fogo para ferve. Depois,que água 
começar ferver e ai que colocamos a pamonha para cozinhar mais tem dois tipo 
que poder ser feito,cozido ou assado. Cozido é quando o milho esta verde e assado 
quando o milho está seco, e assim que á a preparação da pamonha de milho mole. 
nos fazemos a pamonha do milho duro só quando esta verde. 

Quando termina de moer todo o milho a gente pega uma vasilha e coloca a massa e 
prepara colocando meia colher de sal, e um pouco de óleo de cozinha.Daí coloca 
uma panela com água no fogo para ir esquentando ate ela começar ferver.  

 

2. Pamonha de macaxeira e o beiju 

Ingredientes: Macaxeira, sal, gongo de buriti, patoá, babaçu ou de aricuri 
(atualmente também usamos óleo de cozinha).  

Modo de preparo: primeiro a gente arranca uns cinco pés de macaxeira e depois 
descasca a macaxeira e lava com água daí coloca numa bacia e começa a ralar no 
ralador. Depois que terminar de ralar a gente pega um pano branco e começa a 
espremer para tirar toda a água da massa. E assim que é preparado a pamonha de 
macaxeira e o beju. Mais tem dois jeitos de preparar ela pode ser cozida ou assada 
na brasa. Agora o beju e só assado na frigideira ou na folha de bananeira.  
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3. Suco de açaí e de patuá  

                   Modo de preparo :  

 Primeiro a gente tem que ir ao mato para tira o açaí. Quando chegamos 
a casa pegamos uma panela com água e coloca no fogo, mas não pode colocar 
muito fogo debaixo da panela. Porque se água ferve não vai dar certo para fazer o 
suco. A panela tem que ficar de lado  para  pega a quentura do fogo ,porque se tiver 
muito fog a água pode esquentar e o açaí pode encruar e não serve para fazer o 
suco.Depois que o açaí ficar bom a gente pega e começa socar no pilão.dai que 
terminar de pisa coloca numa panela e pega aquelas água que foi colocada 
juntamente no fogo ai  começa mexer com uma colher grande.dai ela já esta pronta 
para tomar .se quiser tomar com o bagaço a gente pode toma mas o melhor ele ser 
cuado com uma peneira.e assim que fazemos os suco das frutas do mato.  

               A preparação do suco do patoá também não e diferente. 

 Primeiramente temos que ir ao mato para pega a fruta.Quando 
chegamos à casa a gente coloca o patoá numa panela tampada e bota no fogo para 
esquentar a água do lado. Porque não pode deixar a panela ferver se não o patoá 
pode ficar encruado ai não serve para fazer o suco e nem para comer e também não 
pode ficar destampando a panela quando estiver no fogo. Quem tem que ficar 
olhando quando a panela esta no fogo e a mãe ou avó, porque e elas que sabe 
quando o patoá esta pronto para tira do fogo. 

4. Os frutos das palmeiras de:  buriti, babaçu, tucumã, 

pupunha, uxi  

Babaçu – o babaçu a gente utiliza o coco para tirar o óleo para cozinhar os 
alimentos.  
Primeiro junta muitos coco seco e depois começa a quebrar para tirar a castanha. 
Depois de tirar toda castanha coloca na panela e coloca no fogo para cozinhar. 
Depois de cozido , deixa ferver bastante e depois tira do fogo, já esta tudo derretida 
e espera esfriar e pega uma colher e pega so o óleo que fica em cima e guarda na 
vazilha. Depois de encher a vazilha coloca em garrafas de vidro ou plástico.  
 
Buriti – só come quando esta maduro. Tira a casca da fruta e come.  
O pé do buriti é aproveitado para criar o gongo, quando derruba o pé e depois de 6 
meses pode buscar o gongo. 
 
Pupunha – come a fruta quando esta madura. Cozinha na água e coloca sal, e 
também come com farinha de mandioca. 
Não comemos crua porque da coceira na garganta.  
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Tucumã – come maduro sem cozinhar juntamos com a farinha de mandioca. E 
gostamos de comer tomando junto com café.  
 
Uxi- é uma fruta de palmeira do mato, tiramos quando esta madura, cai tudinho 
quando está madura e também serve para animais como anta, paca. Comemos com 
farinha de mandioca ou com a pamonha do milho assada.  
 
 
 

6.Farinha de mandioca brava  

 
Primeiro arranca a mandioca e depois corta em pedaços e coloca no saco para 
carregar, leva para ficar de molho no igarapé. Depois de 4 ou 5 dias, já fica mole e 
pode tirar da água, daí tira a casca e coloca de novo no saco para prensar na prensa, 
para escorrer toda a água da massa. Depois que parou de escorrer abre a prensa e 
tira e pega uma peneira e vai peneirar tudinha, depois começa a colocar no forno 
para ser torrada. Tem ficar cuidando e mexendo com remo ou com tipo de rodo. 
Durante mais ou menos uma hora esta pronta.  
 
 
 

7.Caça 
 

7.Como preparamos a carne da caça: 
A carne de porquinho, queixada, anta, macaco podem ser cozida, moqueada, ou 
assada na brasa. É assim que preparamos estas carnes de caça.  Não se assada ou 
cozida mas salga com sal para deixar secar. Depois fazer a paçoca. 
 
As carnes que são salgadas de anta, porquinho, queixada, capivara.porque não 
comemos tudo e nós sabemos conversar para outro dia . para não ficar caçando 
todo dia. Antes as caças do mato eram mais moqueadas e assadas e salgada para 
não deixar estragar. Mas hoje nao salgamos , porque tem a enregia na aldeia e 
guaradmos na geladeira.  
 
 
 

Carne moqueada : primeiro pegamos a folha de patuá ou babaçu, também serve a 

bananeira do mato,  e costuramos a folha com o palito da própria folha e faz um 

moquém, dentro vai a carne e depois amarra com cipó ou com a própria folha, 

depois coloca para assar na brasa.  
 
 
Paçoca de carne da anta  
 
Primeiro escalda depois lava de novo e Poe para escorrer na peneira, e depois que 
escorreu toda soca no pilão. Depois coloca o tempero sal, pimenta, cebola, e 
mistura com a farinha de mandioca.  
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Se não quiser misturar com farinha de mandioca comemos com a macaxeira.  
 
 

8.Tracajá e jaboti  
 
Preparamos os dois do mesmo jeito,  da seguinte forma : pode ser assado ou 
cozido. Primeiro abre a parte do peito, parte com machado e terçado. Depois tira o 
peito e tira a tripas, ai depois se não quer cozinhar, mas for para assar , pode assar 
inteira sem tirar a carne do casco.  
Coloca com o peito para baixo na brasa, e cuida para não queimar e fica virando. 
Usamos só o sal.  
Cozido – primeiro tira do casco e coloca na água para tirar a pele que tem nas patas 
e na cabeça. Depois de tirar corta em pedaços e coloca na panela para escaldar e 
depois lava de novo e depois tempera com pimenta, sal, coloral, cebola e Poe na 
panela fritar e sacudir a panela três vezes. Se quiser o vapor da agua mesmo fica o 
caldo. Pode comer com farinha mandioca.  
 

 
9.As aves  
A gente cozinha e assa para comer : nhambu, arara, jacamim e mutum.  
Mas também as aves do mato são utilizadas como remédio caseiro, para crianças 
quando estão doentes com tosse, febre, gripe. Os pais vão ao mato e caça as aves e 
pela ela e cozinha para colocar a criança para cheirar o vapor e depois a gente tira 
um pedaço da ave para a criança comer. Pode ser arara, tucano, papagaio, curica, 
nhambu, jacamim, jacu, mutum.  
 
Também usa a água que foi cozida para dar o banho na criança.  
 

 

10.Peixes 
 
Também pode ser assada, moqueada, cozida, salgada. 
 
Como preparamos : 
 
O peixe assado na brasa pode ser desfiado e para fazer a farofa com farinha de 
mandioca e tomar no café da manhã. Em geral usamos a traira, tambaqui, quebra 
galho, jatuarana.  
 
 
Cozido – tempera com chicória, urucum, sal, pimenta, cebola , alho deixar 
cozinhar e depois come com farinha, ou pamonha, macaxeira, banana, cará tudo é 
mistura para comer.  
 
 
Moqueado – quando faz moqueado come com a farinha de mandioca ou arroz.  
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Salgado – escalda, depois escorre a aguar e depois tempera com pimentão, cebola, 
alho e coloral, coloca na panela para fritar. Em geral o mais usado é o surubim.  
 
 
 
 

11. Gongo  
 
Atualmente comemos o gongo frito e misturamos com farinha de mandioca ou 
arroz. Antigamente o gongo era feito moqueado na folha e assado na brasa.  
Gongo pode ser de : buriti, babaçu, auricuri e de patuá que são pequenos.  
Pode ser feito também da seguinte forma,  faz a massa da pamonha de milho, 
coloca na palha do milho e antes de amarrar coloca três gongos e depois fecha e 
põe para cozinhar na panela.  
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Obrigada! 
 


