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Diante de tudo, ficam bem claro que foram várias 

as modificações ocorridas na população indígena brasi-

leira desde a década de 1970, em especial na tribo indí-

gena Pankararé, algumas sendo como opção e outras co-

locada pelo “homem branco”. 

 Tais mudanças junto do uso e a Prática de com-

portamentos e valores aceitos a partir de novas mudan-

ças do mundo atual fez com que esses indígenas ficas-

sem doentes da pressão arterial,ficassem gordo e pas-

sassem a se alimentar mal. 

 É importante ressaltar que apesar de ter apren-

dido esses novos hábitos alimentares, o índio Pankararé 

jamais deixou sua cultura e costumes de raízes morre-

rem, as quais foram muito importante para a formação 

do povo brasileiro. 

  

Conclusão 

Página  22 

 

Página 3 

Introdução 

Alterações no modo de vida da população in-
dígena ainda são pouco estudadas. Elas vêm acompa-
nhadas dos processos históricos de mudanças soci-
ais, econômicas e ambientais, resultantes da intera-
ção do índio com a sociedade não indígena, e faz 
com que afaste o índio de suas tradições, de suas 
danças folclóricas, mudando o modo de pensar do 
indígena, seu modo de vida e o jeito de se alimentar. 
(BRESAN et al, 2015).  

Exemplos dessas mudanças ocorreram na saú-
de dos indígenas, onde se ver que o comportamento 
e a alteração no consumo de alimentos rico em sal, 
açúcar branco e gordura industrializada, além do 
consumo de álcool fizeram com que os índios ficas-
sem doentes. Doentes da pressão alta, do excesso 
de peso, doentes da falta de exercício. (HACHIM, 
2008).  
 Assim, diante dessa realidade, apresente car-
tilha vem no objetivo de chamar a atenção dos ín-
dios para algumas das mudanças que ocorreram no 
modo de vida deles nos últimos anos. 
(CHAGAS,2018).  



 

c 
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Quem são os Pankararé? Como surgiram? 

        Viviam antigamente nas margens do Rio São Francisco 

entre a foz do Rio Pajeú e 

a cachoeira de Paulo Afon-

so e na caatinga e serras 

próximas (PIB 2013). Os 

primeiros contatos com os 

europeus eram pelos cria-

dores de gado, querendo 

pastorear seus rebanhos 

em vastos terrenos, por 

isso eles expulsaram os in-

dígenas.                    

  Os Pankararé, com 

os Pankararu, eram aldea-

dos ao lado das missões no século XVII; uma missão jesuíta 

era Curral dos Bois ou Santo Antônio da Glória. Com a expul-

são dos jesuítas em 1773, os índios se dispersam e o povo di-

vidiu: Um grupo na margem esquerda do Rio São Francisco 

tornou-se os Pankararu, que vive na aldeia de Brejo dos Pa-

dres, PE, e os Pankararé continuaram na margem direita do 

rio. Eles vivem na área do Brejo do Burgo como um território 

indígena, especialmente porque eles descobriram as fontes de 

água (FUNAI 2014). 

 

Imagens 
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Atividades e costumes da Tribo 

Pankararé 

c 

C a ç a r   

P e s c a r  

T o m a r  b a n h o  

n o  r i o  

P l a n t a r  

C o l h e r  
C u i d a r  d a  

O c a  

C u i d a r  d a s  

c r i a n ç a s  

F a z e r  r i t u a i s  e  

f e s t a s  p a r a  o s  

d e u s e s  
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Atividades e costumes 

 
Pesca em 2018 
 
Pescam para se alimentar e vender. 
 
Usam redes e varas de pescar. 
 
Agride a natureza. 

 
Pesca em 1970 
 
No passado não agredia a natureza. 
 
Era feita para alimentar a tribo.  
 
Usavam o arco e flecha. 
 

 

Imagens 
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Consequências da mudança na 

alimentação indígena 

 

Doenças cardiovasculares = Problema de coração 
 
        As doenças cardiovasculares são um conjunto de 

problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos, 

provocando doenças e graves complicações à saúde da 

pessoa, como infarto, insuficiência cardíaca, 

arritmias, AVC ou outros tipos de alterações na 

circulação de sangue.  

 
Causas: 

 Cigarro; 

 Colesterol alto; 

 Hipertensão; 

 Obesidade; 

 Vida sedentária; 

 Diabetes; 

 Maus hábitos 

alimentares; 

 Estresse. 

 

Página 7 

Atividades e costumes 

Caça em 2018 
 
Caça para comer e vender. 
 
Usam como moeda de troca com 
os homens da cidade. 
 
Utilizam instrumentos  mais 
agressivos: armas, redes. 

Caça em 1970 
 
Não agredia a natureza. 
 
Era feita para alimentar a tribo.  
 
Usavam o arco, flecha, machado. 



 

Página 8 

Atividades e costumes 

 
Alimentação em 1970 
 
Totalmente natural. 
 
Só comem alimentos retirados da natureza. 
 
Alimentos sem agrotóxicos. 
 
Alimentação rica em vitaminas, sais minerais e outros 
nutrientes.   
 
Principais alimentos: Frutas; Verduras; Legumes; Raízes; 
Carne de animais caçados na floresta (capivara, porco-do-
mato, macaco, etc); Peixes; Cereais; Castanhas. 
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Obesidade 
 
     A obesidade causa  diversos problemas de saúde 
e é provocada, principalmente pela má alimentação. 
O excesso de gordura pode levar ao desenvolvimento 
de diabetes tipo 2, doenças do coração, pressão alta, 
artrite e derrame.   
 

 

Consequências da mudança na 

alimentação indígena 
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Consequências da mudança na 

alimentação indígena 

 Foram avaliados 234 índios no período 
de 3 meses. 

 
 Destes tinha 182 (77,7%) femininos e 

52 (22,3%) masculinos 
 
 Quanto ao peso 67 com sobrepeso, 86 

obesos e 81 com peso normal 
 
 Sobre a pressão alta, tivemos 34 com 

pressão alterada e 200 com pressão 
normal 

 
 Sobre a alimentação e hábitos de vida 

tivemos 28% que ainda caçam ou pesca, 
99% consomem sal, 92% consomem açú-
car branco e 99% falaram que comem 
gordura industrializada. 
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Pratos típicos da alimentação indígena: 
 
 
 Tapioca (espécie de pão fino feito com fécula de mandioca) 
 
 Pirão (caldo grosso de farinha de mandioca e caldo de peixe). 
 
 Pipoca 
 
 Beiju  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades e costumes 

É bom saber: a alimentação é diferente 
entre as tribos. 
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Atividades e costumes da tribo 

Pankararé  

 
Alimentação em 2018 
 
Comidas naturais; 
 
Comidas industrializadas; 
 
Tem produtos a base de agrotóxicos; 
 
Alimentos mais gordurosos; 
 
Produtos em conserva; 
 
Sal; 
 
Açúcar; 
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Consequências da mudança na 

alimentação indígena 

 

 

 

 

 

 

 

A diversificação dos hábitos alimentares da população 
indígena é movidas pelas mudanças de hábitos 
socioculturais, econômicos e o estilo de vida, 
resultantes da interação do índio com a sociedade não 
indígena. Além disso, a destruição de ecossistemas 
situados em terras indígenas ou arredores também 
interfere de forma significativa nos diversos aspectos 
da vida cotidiana das populações indígenas, modificando 
o seu perfil de saúde, tornando-os mais vulneráveis e 
contribuindo para o aumento das doenças.  
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Resultado da avaliação da pressão arterial, do peso e da 
alimentação dos  índios Pankararé.  

c 

9 9 %  

2 8 %  

9 2 %  

  CO N S U M O  D E  S A L  

  C A Ç A R  E  P E S C A R  

  A Ç U C A R  

9 9 %    G O R D U R A  
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Todos sabem que uma alimentação que não é saudável 

faz mal á saúde do ser humanos, seja ela um índio ou 

não. Comidas industrializadas e a base de produtos 

químicos causam muitos problemas ao organismo das 

pessoas. 

Por conta da mudança na alimentação, com o consumo  

de alguns alimentos e bebidas industrializadas diver-

sos problemas  de saúde estão aparecendo entre os 

índios. 

 

 

Consequências da mudança na 

alimentação  
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Consequências da mudança na 

alimentação indígena 

 

      A alimentação é uma necessidade vital do ser 

humano, mas a má alimentação é responsável por diversas 

doenças, como por exemplo, o aparecimento de doenças 

cardiovasculares, hipertensão, diabetes, além da 

obesidade. 

      Isso não quer dizer que você esteja proibido de comê

-los, mas o consumo deve ser com menos frequência, ou 

seja, uma vez na semana por exemplo. O importante é 

evitar os excessos, principalmente de comidas que 

contém muito açúcar, sódio (sal) e gordura, sempre 

tentando substituir por alimentos mais saudáveis como 

frutas e verduras.  

 

Preste bastante atenção nas próximas páginas  
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Hipertensão = Pressão alta 

 
Causas: 
 Consumo de bebidas alcoólicas 
 Consumo excessivo de sal 
 Tabagismo 
 Idade 
 Gênero e etnia (maior em homens, e em indiví-

duos de cor não branca) 
 

Hoje em dia é comum encontrar na população indíge-
na várias pessoas com problemas de pressão em vir-
tude da introdução de alimentos, como o sal, que an-

tes não faziam parte da culinária indígena. 
 

Consequências da mudança na 

alimentação indígena 


