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RESUMO 
 
 

 
O objeto central da tese é o perfil antropométrico das crianças na faixa etária de 0 a 5 
anos do povo indígena Kiriri, assim como suas condições de saúde e práticas alimentares 
cotidianas. O percurso metodológico para a apreensão dessas três dimensões privilegiou 
o método da observação participante com registro etnográfico, ao abrigo do qual foram 
utilizadas também técnicas de caráter quantitativo. Das 365 crianças de 0 a 5 anos 
residentes na Terra Indígena Kiriri, 306 (83,83%) participaram do estudo. Os resultados 
evidenciaram, notadamente, uma elevada prevalência de processos crônicos de 
Desnutrição pelo Indicador Altura/Idade (19,9%), cuja prevalência está muito além da 
aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 2,3 % (OMS, 1995). Do ponto de 
vista nutricional, a alta relevância de Desnutrição crônica representa reduzida garantia de 
segurança alimentar infantil, não só ao nível doméstico mas também comunitário, assim 
como precárias condições de prevenção e manutenção da saúde. Visando melhor 
conhecer e descrever a situação nutricional na Terra Indígena Kiriri, os indicadores 
Peso/Estatura, Peso/Idade e Estatura/Idade foram cruzados com variáveis consideradas 
importantes no quadro multicausal da Desnutrição. As variáveis selecionadas foram sexo, 
idade, escolaridade materna e aleitamento. Em relação às variáveis sexo e aleitamento, 
não se observou associação entre elas e a ocorrência de Desnutrição. Destacada a 
questão do déficit de crescimento, observou-se que das 60 (20,3%) crianças que 
apresentaram Desnutrição pelo indicador Estatura/Idade, aproximadamente 87,0% 
possuem mães com escolaridade até a 4ª série. Constatou-se, também, que crianças 
entre 24 e 59 meses de idade representam 57,4% do total de crianças desnutridas. Em 
uma perspectiva comparativa entre os dois Grupos em que está dividida, hoje, a 
população indígena, a Desnutrição tem uma distribuição geográfica específica, sendo que 
no Grupo liderado pelo cacique Lázaro, a prevalência da Desnutrição crônica é maior 
(24,6%) do que no Grupo liderado pelo cacique Zenito (13,0%). Um estudo focal foi 
realizado entre as famílias com crianças Desnutridas no grupo local de Mirandela, de 
modo a melhor compreender alguns fatores envolvidos na determinação do Déficit de 
crescimento. As formas de cuidado e cura que conformam o sistema de saúde local foram 
observadas numa perspectiva relacional, identificando-se um campo complexo onde 
diferentes demandas são articuladas a órgãos oficiais e conhecimentos locais, de modo a 
atender às necessidades materiais, relações de poder e prestígio, motivações históricas, 
etc. As observações sobre as práticas alimentares Kiriri demonstram uma dieta alimentar 
baseada no feijão e farinha de mandioca, e complementada por tubérculos e cereais 
(batata-doce, pão, arroz e farinha de milho). De modo geral, a marca dessa alimentação 
cotidiana é a monotonia. Entre as carnes, a preferência incide sobre a de boi. Atenção foi, 
igualmente, dirigida para as técnicas culinárias, a cozinha, a comida e o comer.  A 
observação do sistema alimentar Kiriri  se constitui em elemento fundamental para o 
respeito à sua especificidade cultural e elaboração de políticas públicas que contribuam 
para o equacionamento do seu problema de  (in) segurança alimentar.   
 
Palavras-Chave: Desnutrição Infantil; Práticas Alimentares; Saúde Indígena; Etnografia 

 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

 
This thesis is aimed at determining the antropometric profile, health status and eating 
practices of the children aged 0 to five years among the indigenous Kiriri people. 
Ethnographic participant observation was the main methodological approach to apprehend 
those three dimensions, although quantitative techniques were also used. Of the 365 
children within that age range dwelling in the Kiriri Indigenous Land, 306 (83.83%) 
comprised this study sample. Results chiefly showed an increased prevalence of chronic 
malnutrition as measured by the Height/Age Index (19.9%), a value far above the 
acceptable limits (2.3%) according to the WHO (1995).  Nutritionally, such finding means 
decreased assurance of child food security, both at the intra-household and community 
levels, as well as poor health maintenance and prevention status. In order to better know 
and describe the Kiriri's nutritional status, Weight/Height, Weight/Age and Height/Age 
Indexes were cross-checked with variables deemed to be relevant in the multiple 
causation of malnutrition, namely, sex, age, maternal schooling and breastfeeding. No 
association was found between malnutrition and both sex and breast-feeding. When 
analyzing the growth deficit, 60 (20.3%) of the malnourished children classified by the 
height/age index were found to have mothers with only primary schooling. Children 
between 24 to 59 months old were shown to comprise 57.4% of the total amount of 
malnourished children. A comparative analysis between the two groups into which the 
Kiriri population is currently divided showed that malnutrition had a specific geographic 
distribution: The group under the leadership of Chief Lázaro showed a greater prevalence 
(24.6%) of chronic malnutrition than the one under Chief Zenito (13.0%). A focal study was 
carried out in the local Mirandela group in order to better understand some factors related 
to the growth defict determination. Care and healing procedures comprising the local 
health system were observed in a relational perspective thus allowing for the identification 
of a complex net in which demands are linked to both local knowledge and official bodies 
so as to meet material needs, power and prestige relationships, historical urges, etc. The 
Kiriri eating practices show a diet based on beans and manioc flour, supplemented by 
tubers and cereals (sweet potato, bread, rice and corn flour). The preferred meat is beef. 
As a whole, such everyday diet is marked by monotony. Cooking practices, kitchen 
settings and the food and feeding rituals were also studied. The Kiriri eating system was 
shown to be a critical element which singularizes their culture and must be respected and 
taken into account in public policy-making aimed at contributing to their food (in) security 
issues.  
 
Keywords : Infant malnutrition; eating practices; indigenous health; ethnography 
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