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V – Entrevista 

Siranhu Kayabi 

Primeira Feira de Sementes do Povo Kayabi, do Xingu 

Entrevistador: Fábio de Oliveira Freitas 1 

Contextualização 

Essa entrevista foi realizada com o Sr. Siranhu Kayabi, Cacique da 

Aldeia Ilha Grande, localizada no Parque Indígena do Xingu, estado do 

Mato Grosso. 

Os Kayabi, povo falante do tronco linguístico Tupi, habitavam a 

região do rio Teles Pires, no sul do Pará, em meados da década de 1950 

quando boa parte deles foram transferidos para o então criado parque 

Indígena do Xingu. Essa mudança acabou por dividir esse povo, uma vez 

que algumas famílias não quiseram se mudar e continuaram na região, 

onde o contato com não índios foi muito mais intenso do que para aqueles 

que se mudaram para o Xingu, gerando um impacto cultural diferenciado 

entre essas duas regiões. 

Naquela época, essa mudança não foi planejada e muitos que se 

deslocaram não sabiam que era uma mudança definitiva. Ao contrário, 

como pensavam que estavam indo fazer uma visita à outras etnias, e logo 

voltariam, eles acabaram não levando muito de seus alimentos tradicionais 

para plantar nas novas roças. 

Isso gerou muitos problemas e um grande risco de perda cultural e 

segurança alimentar. O resgate dos alimentos tradicionais do povo Kayabi 

recém-chegado ao Xingu se deu através de uma viagem épica, onde alguns 

Kayabi foram a pé, no meio da mata, do Xingu até sua terra natal, para 

buscar essas sementes e trazer para o seu povo que aguardava no Xingu.  

Desde então, outras iniciativas de resgate e busca de alimentos tradicionais 

vêm sendo executados por alguns desses guardiões Kayabi, além de muitos 

outros estarem preocupados com a preservação dos mesmos. O pai do cacique Siranhu, Sr Tamalaô foi um dos 

responsáveis por resgatar e manter boa parte da diversidade de espécies e variedades históricas, fazendo com que a aldeia 

Ilha Grande seja hoje um dos principais locais onde se pode encontrar a maior parte dessa diversidade, tanto das espécies 

e variedades em si, como das comidas típicas produzidas a partir das mesmas. 

Entretanto, mais recentemente, com o aumento do contato com a cidade, percebe-se que em muitas aldeias Kayabi, 

seja no Xingu, seja no Teles Pires, os alimentos tradicionais estão sendo substituídos por alimentos da cidade, cada vez 

mais. Preocupado em conservar essas espécies e variedades tradicionais e manter os conhecimentos e sua própria cultura 

a elas ligadas, o cacique Siranhu está organizando um encontro com representantes de todas as 53 aldeias Kayabi 

existentes hoje no Xingu para discutir esse problema e, ao mesmo tempo, aproveitar essa reunião para realizar uma feira 

 
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

Figura 1.  Cacique Siranhu Kayabi e seu 

filho, ao lado de um cesto tradicional de 

armazenamento de sementes de amendoim. 
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de sementes, onde cada aldeia irá levar os produtos agrícolas que possui, permitindo um melhor diagnóstico da situação 

de segurança cultural-alimentar de seu povo e, em conjunto, decidirem o que fazer a respeito. 

A seguir, transcrevemos uma breve entrevista que fizemos com o Cacique, entre os dias 12 e 14 de maio de 2022, através 

do aplicativo WhatsApp, via mensagens de áudio. 

 

Entrevistador: Vocês estão planejando fazer em sua aldeia um encontro com todos os representantes das diferentes 
aldeias Kayabi. Qual é o objetivo desse encontro? 

Entrevistado: O objetivo é o seguinte: são 53 (cinquenta e três) aldeias Kayabi e o que eu percebo é que poucas pessoas 

estão plantando as sementes que o povo tradicional do povo Kayabi vinha plantando, entendeu? E isso me preocupa muito 

e por isso eu quero fazer esse encontro, só para eu fazer uma ideia e em cima disso procurar apoio para melhorar esse 

plantio. 

 

Entrevistador: Nessa reunião terá a presença de representantes Kayabi só do Xingu ou também haverá 
representantes das aldeias da região do Rio Teles Pires? 

Entrevistado: Vai ser só essas 53 aldeias Kayabi que hoje moram no Xingu. 

 

Entrevistador: Haverá convidados de outras etnias também ou será exclusivo dos Kayabi? 

Entrevistado: Não, porque a gente percebe que as outras etnias que moram no Xingu eles não plantam a planta que o povo 

Kayabi cultiva, por isso a gente não vai poder convidar. 

 

Entrevistador: Dessas 53 aldeias Kayabi do Xingu, quantas você acha que estão produzindo alimentos de forma 
mais rica, com mais diversidade, de forma tradicional, igual a vocês? Qual dessas aldeias você acha que a 
agricultura ainda está forte? 

Entrevistado: No Xingu são as aldeias pelo braço do rio Arraia, que pelo que a gente sabe são as aldeias Sobradinho, 

Maracá, Yenap e Guarujá, são essas aldeias que o pessoal fala que ainda plantam essas plantações que a gente usa, ok. 

 

Entrevistador: Nesse encontro você quer organizar uma feira de sementes. Qual é o objetivo dessa feira de 
sementes? 

Entrevistado: Essa exposição de semente tradicional do povo Kayabi que eu estou fazendo é porque só o povo Kayabi que 

tem essa variedade de semente e por isso eu penso que é uma coisa que a gente não pode perder. Eu quero fazer esse 

encontro porque a gente tem todos os nomes de sementes que nosso povo tem, entendeu? Por isso eu vou fazer pergunta 

para cada representante que vai vir para essa feira e perguntar para eles cadê sua semente? Cadê tal semente? Isso eu acho 

que vai valer muito para o nosso encontro. 

Entrevistador: Por que você acha que é importante ter diversidade de alimentos e de diferentes tipos? 

Entrevistado: Porque esse alimento que meu povo planta, que ainda alguns ainda plantam é sadio, né. Que tem muita 

vitamina, não tem veneno, é uma coisa natural, é uma coisa, como eu vou falar, muito rico em vitamina, então por isso é 

muito importante para nós. 

 

Entrevistador: Qual é o principal alimento consumido na cultura Kayabi? 

Entrevistado: Farinha de puba e mingau, mingau de milho, mingau de batata (doce), mingau de amendoim, mingau de 

macaxeira, são as principais comidas que o povo Kayabi consome. 

 

Entrevistador: Você já participou de alguma feira de troca de sementes? Se sim, qual e como foi essa experiência? 

Entrevistado: Sim já participei de várias, mas de não indígena, de exposição de semente e por isso que me chamou muito 

minha atenção e por isso queria realizar uma para poder mostrar e registrar que nós também temos sementes e variedades. 

Sementes que vocês dão vários nomes e isso me chamou mais a atenção para poder realizar esse encontro. 

Participei de encontro do pessoal do assentamento aqui da região e já participei do encontro de ribeirinho, todas de 

sementes e por isso me chamou muito a atenção que eles é que nem, esse pessoal, é que nem povo indígena. Eles juntam 

muitas sementes e variedades para plantar na propriedade deles e isso me chamou muito a atenção e por isso quero procurar 

apoio para realizar esse encontro. 
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Entrevistador: Na sua opinião, por que muitas comunidades indígenas estão perdendo seus alimentos tradicionais? 

Entrevistado: Porque esse negócio de dinheiro, essa doação do governo, estragou os jovens, entendeu? Então os jovens só 

querem ficar de tênis bonito, calça bonita, não quer mais fazer a roça,...então é isso, só os mais velhos que planta, faz a 

roça, é isso, ok. 

 

Entrevistador: Vocês recebem apoio externo para ajudar a preservar seus alimentos e sua cultura? 

Entrevistado: Apoio para preservar, para garantir, até hoje, na minha visão, até hoje apoio direto a gente não tem, você 

entendeu? Por isso eu pedi apoio para o pessoal do Embrapa (em 2002) para abrir o banco de semente (da aldeia dele para 

ser guardado na Embrapa). Por isso eu vejo que eu fiz boa coisa para o meu povo. Apesar que (na época) muita gente foi 

contra, mas para mim eu fiz muita coisa boa. Apoio financeiro,... hoje eu percebo que a gente não consegue mais trabalhar 

assim da forma que meu povo vinha trabalhando, manualmente, porque hoje a gente não pode se mudar para outro lugar 

(migrar de um local para outro quando o solo fica fraco, como faziam no passado), porque hoje a gente tem posto de 

saúde, escola na aldeia, poço artesiano, várias coisas públicas implantado na nossa aldeia, então nós não podemos nos 

mudar e largar isso, para pedir outra de novo, então por isso hoje eu penso que a gente tem que trabalhar com a máquina, 

entendeu? Mas da forma que nosso povo quer, não da forma que o governo quer, não da forma que o Homem branco quer. 

Nós temos que fazer da forma que nós queremos, do jeito que nosso povo quer. 

Nas Figuras 2 e 3, imagens de momentos da aldeia Kayabi Ilha Grande, mostrando a diversidade de cultivos e de usos de 

recursos genéticos. Fotos: Fábio Freitas. 

 

 

Figura 2. Favas e Tubérculos (A e B); Amendoim recém-colhido e seco (C); Colheita de Amendoim (D); 

Diversidade de Batata Doce (E). 
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Figura 3. Colheita de mandioca e Milho (A e B); Separação de variedades de Amendoim para 

Plantio (C); Preparação do algodão para fiação e tecelagem (D); Preparo de alimento tradicional 

a base de amendoim e mandioca (E). 
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