
Desde que se deram conta de sua presença num universo vasto e 

desconhecido, agrupamentos humanos propuseram diferentes sistemas de 

conhecimento para interpretá-lo. Em particular, o povo indígena 

Mebêngôkre-Kayapó chegou a construir uma elaborada estrutura de 

conhecimentos para explicar esse universo, com base em observação e 

experiência vivida aliadas à tradição transmitida ao longo de gerações. Essa 

estrutura é complexa e interliga os vários “campos do saber”, como os 

cientistas ocidentais costumam categorizar o que estudam.

 Entre esses estudiosos destaca-se Yairati (pronunciado “Jairoti”), que 

é como os Mebêngôkre-Kayapó chamavam o antropólogo e biólogo norte-

americano Darrell Addison Posey (1947-2001), que percebeu essa 

complexidade e se associou a especialistas de diversas disciplinas para 

tentar entendê-la.

A iniciativa de Posey ficou conhecida como “Projeto Kayapó” e durou 

quatro anos, tendo iniciado na Universidade Federal do Maranhão em 1982 

e continuado no Museu Goeldi. A atuação conjunta de cientistas e o povo 

Mebêngôkre-Kayapó levou a se firmarem relações sociais mais equitativas 

entre os dois grupos, além de metodologias novas de estudo obedecendo a 

sólidos princípios éticos. Os resultados deixavam claro que os Mebêngôkre-

Kayapó, com seus saberes e estilo de vida, têm um papel essencial na 

estruturação e na conservação da grande floresta. De fato, eles contribuem 

para apontar diretrizes para o manejo do ambiente amazônico, procurando 

melhorar o bem-estar de todos sem prejudicar os recursos naturais desta 

importante região.

É importante ressaltar que o trabalho de Posey e de seu “Projeto 

Kayapó” não terminou apenas como um empreendimento acadêmico. Uma 

carta de princípios lavrada em Belém em 1988  reconhecia a justa 

compensação a povos nativos pelo uso de seus saberes, que constituem seu 

patrimônio imaterial. Passados trinta anos, continua em aberto a situação 

dos povos indígenas quanto a seus direitos territoriais, culturais e de 

propriedade intelectual, questões que Posey defendeu em favor dos 

Mebêngôkre-Kayapó, enfrentando poderosas forças econômicas e políticas. 

Having realised its presence in a universe that was vast and unknown, 

human assemblages have proposed different systems of knowledge in order to make 

sense of it. Notably, the Mebêngôkre-Kayapó indigenous people managed to build an 

elaborate structure of knowledge to explain the universe, founded on observation 

and first-hand experience along with traditional lore transmitted through many 

generations. Such a complex structure binds together the various “fields of 

knowledge”, as Western scientists have been categorising what they study. 

Standing out from other such scholars is Yairati (pronounced “Zhai-ro-tee”) , 

which is how the Mebêngôkre-Kayapó used to call American anthropologist and 

biologist Darrell Addison Posey (1947-2001), who realised that complexity and 

teamed up with experts of various fields in order to try to understand it. 

Posey's initiative became known as “Project Kayapó” and spanned four years, 

having started at the Federal University of Maranhão in 1982 and followed up at the 

Goeldi Museum. The joint effort of scientists and the Mebêngôkre-Kayapó people led 

to establishing more equalitarian social relations between the two groups, as well as 

new study methodologies that followed strict ethical principles. The results made 

clear that the Mebêngôkre-Kayapó, with their knowledge and lifestyle, have an 

essential rôle in the structuring and conservation of the great forest. Indeed, they 

contribute to indicate directives for the management of the Amazonian 

environment, aiming at improving the well-being of everybody without jeopardising 

the natural resources of this important region.

It should be emphasised that the work of Posey and his “Project Kayapó” did 

not end as a mere academic enterprise. A letter of principles issued in Belém in 1988 

recognised the fair compensation to native peoples for the usage of their 

knowledge, which constitutes their immaterial heritage. Thirty years later, there are 

still open questions on the situation of indigenous peoples with respect to their 

territorial, cultural and intellectual property rights – questions about which Posey 

sided with the Mebêngôkre-Kayapó, against powerful economic and political forces. 
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