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Ordenar a formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) por meio do planejamento, coordenação e apoio às 
atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área de saúde 

tem sido um compromisso constante do Ministério da Saúde, sobretudo, 
a partir da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES). 

Para garantir o direito à saúde, previsto na Constituição Federal e no âm-
bito de seu escopo de atuação, a SGTES realiza parcerias com as demais 
secretarias do Ministério da Saúde, bem como com as Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), docentes e profi ssionais de saúde de instituições de ensino 
e de serviços de saúde. A partir dessas parcerias, a SGTES defi ne diretrizes 
para a formação e qualifi cação dos profi ssionais, produzindo materiais di-
dáticos e de apoio ao desenvolvimento dos cursos, sob a coordenação do 
Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES)/Coordenação 
Geral de Ações Técnicas da Educação na Saúde. 

Este material é uma ação conjunta entre a Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) em parceria com a Fiocruz Mato Grosso do Sul, a partir 
do reconhecimento da importância da missão do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) no contexto da quali-
fi cação das ações de saúde junto às famílias indígenas.

Os AIS e os AISAN estão distribuídos em todas as regiões do país e con-
tribuem signifi cativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos 
povos indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução 
da mortalidade infantil, cobertura pré-natal, melhorias nas condições sani-
tárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das crianças, vacina-
ção e vigilância à saúde da população indígena em geral.

Esta iniciativa pretende, portanto, contribuir e facilitar o trabalho dos 
AIS e AISAN na desafi adora missão diária de ser um promotor de saúde 
e um agente de cidadania. Com base neste objetivo central, este material 
didático oferece subsídios para a otimização dos seus resultados e melhor 
utilização das ferramentas de trabalho disponíveis. Agradecemos a todas 
e todos que contribuíram para a elaboração do presente material didático, 
trazendo os seus conhecimentos teóricos e práticos, numa construção co-
letiva, democrática e participativa, valorizando mais ainda o resultado fi nal 
do trabalho.

Desejamos, por fi m, que este curso contribua para a qualifi cação dos 
AIS e AISAN, tornando-os mais preparados para o cumprimento de suas 
missões sociais.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
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TERRITÓRIO: 
SUSTENTABILIDADE, 
AMBIENTE E SAÚDE

nesta unidade vamos estudar sobre a sustentabilidade, o am-
biente e a saúde das populações. O objetivo desta unidade é 
compreender e identifi car as questões ambientais existentes 

nos territórios e suas relações com as condições de vida e saúde 
dos povos indígenas. Para desenvolvermos este tema precisaremos 
da participação de todos na construção dos conceitos e, também, 
para revisar outros conceitos já abordados em nosso curso, como 
o conceito de território.

TEXTO 1

Conforme aprendemos na Área 
Temática I, o território é a forma 
como os povos indígenas percebem 
o mundo, é o lugar físico e simbólico 
onde historicamente estabelecem suas 
relações sociais e desenvolvem seu 
modo de ser. O território é essencial 
para a existência dos povos indígenas 
e não indígenas. Ele pode ser chamado 
de nossa terra, pois é onde vivemos 
e nele estão disponíveis os recursos 
naturais, como rios, animais e plantas. 
Há também, no território, os recursos 
imateriais, como os conhecimentos, as 
histórias, as rezas, os cantos e os lugares 
sagrados. 

Rosana Lima Viana
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FIGURA 1: Vista aérea da aldeia Ngoiwêrê do povo Kisêdjê.
Fonte: ©André Villas Bôas/ISA.

Retome o mapa do território da sua aldeia construído na unidade 
“Territórios e Povos Indígenas no Brasil” e faça novas marcações 
(ou complemente), localizando e identificando os seguintes 
aspectos:

ATIVIDADE PROPOSTA

a) O rio principal e o caminho usado para chegar até o rio. Se no seu território não 
houver um rio principal, localize sua aldeia e o que existe nas suas fronteiras.

b) Indicar o local onde as pessoas da aldeia tomam banho e pegam água para beber. Se 
for em um rio, igarapé, lago ou lagoa, desenhar no mapa.

c) Identificar as árvores, plantas e os animais mais importantes na língua indígena e em 
Português.

d) Tipo de solo ou terra, cor e tipo de terra, camada de folhas (se é grossa ou fina), se 
há insetos, e nome deles na língua indígena e em português.

e) Nomes do espírito ou espíritos donos do rio, da terra, das árvores, dos animais e 
outros recursos naturais que você desenhou. Se não houver espíritos donos dos 
recursos naturais, escrever seus nomes na língua indígena e em português. Identificar 
os locais sagrados e perigosos para o seu povo.

f) O que existe na vizinhança do território indígena: se há fazendas de gado, soja, 
arroz, milho, garimpo, mineração ou empresas fazendo obras, dentre outros 
empreendimentos.

g) As empresas e instituições do poder público presentes no território e em sua 
vizinhança.

h) Após o desenho do mapa, escreva a história de uso e ocupação do território. 
Na primeira unidade da Área Temática I, o texto “O diagnóstico comunitário como 
ferramenta para organização do trabalho da equipe de saúde” abordou alguns desses 
aspectos. Reveja o mapa para localizar e identificar os aspectos solicitados nesta 
atividade.
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MANEJO SUSTENTÁVEL, 
ECOSSISTEMAS E VULNERABILIDADES 
SOCIOAMBIENTAIS

No mapa elaborado é possível observarmos os territórios onde 
as aldeias estão localizadas, além de identifi carmos as plantas, os 
animais, a terra e, também, a situação das fronteiras estabelecidas 
com os demais territórios não indígenas.

Desse modo, é a partir dos territórios indígenas que podemos 
verifi car que a relação que os povos indígenas estabelecem com 
os rios, a terra, os animais, as fl orestas, as plantas, com todo o am-
biente, faz parte do modo de ser de cada povo. 

FIGURA 2: Desenho do território da aldeia Ikpeng. Desenho: Robinho Ikpeng, acervo 
Projeto Xingu.

Cada povo indígena tem um jeito de usar os recursos 
naturais presentes no ambiente onde vive para que esses 
recursos não faltem, no futuro, para os fi lhos, netos e demais 
parentes que vão nascer em outro tempo à frente do nosso. 
Esse jeito de usar e cuidar dos recursos naturais é chamado 
de manejo sustentável. A palavra sustentável quer dizer 
manter fi rme e seguro, então, o manejo sustentável é uma 
forma de cuidar dos rios, lagos, plantas, animais, terra, de 
todos os recursos naturais para que eles nunca acabem.
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O conhecimento tradicional dos povos indígenas no manejo dos 
recursos naturais nos seus territórios já é reconhecido em pesqui-
sas como importantes formas de sustentabilidade desses recursos 
no planeta, pois a maior parte das áreas verdes e com fl oresta que 
ainda restam no planeta é habitada por povos indígenas. 

No Brasil, por exemplo, as Terras Indígenas existentes na Ama-
zônia têm contribuído muito na proteção dos ecossistemas exis-
tentes neste território, porque as áreas mais preservadas desta 
região estão principalmente localizadas nas Terras Indígenas e nas 
reservas ambientais. 

Ecossistemas são ambientes ou lugares onde os seres, como as 
plantas, animais, humanos e espíritos vivem juntos com a água, 
o solo, a terra. Nos ecossistemas, os seres e os recursos naturais 
estabelecem uma relação onde um depende do outro para existir, 
formando um conjunto organizado. Os ecossistemas podem ser 
divididos em terrestres, aqueles que se encontram na terra, e os 
próprios da água (aquáticos ou hídricos).

Fonte: Conceito adaptado do livro Ecologia, Economia e Cultura – Livro 1. 
Parque Indígena do Xingu e Terra Indígena Panará – Projeto de Formação 
de Professores Indígenas (ATIX-ISA, 2008)

O desmatamento na Amazônia brasileira é um problema mui-
to sério para o país e para o mundo, porque a região abriga mui-
tos recursos naturais e possui uma das maiores biodiversidades 
existentes do planeta, ou seja, é um lugar onde podemos encontrar 
uma grande variedade de formas de vida, como plantas, aves, ma-
míferos e insetos.

BIODIVERSIDADE
A “Bio” signifi ca “vida” e “diversidade” signifi ca “variedade”. 

Então, biodiversidade, ou diversidade biológica, compreende 
a totalidade de variedade de formas de vida que podemos 
encontrar na Terra (plantas, aves, mamíferos, insetos, bactérias 
e micro-organismos, entre outros). 
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A Amazônia também é responsável pelo equilíbrio do clima da 
Terra porque, entre outros processos, quando caem as chuvas, elas 
molham a fl oresta, então a fl oresta é aquecida pelo sol e libera água 
para formar as chuvas novamente. 

Vamos discutir melhor esse processo quando falarmos do ciclo 
da água no planeta ou ciclo hidrológico. 

Os rios também exercem um papel importante no clima, porque 
fornecem as águas para o solo, plantas e animais e despejam nos 
oceanos suas águas, permitindo a circulação das águas nos mares 
(correntes oceânicas), além da evaporação de suas águas para for-
marem as chuvas.

 Assim, existe um equilíbrio na natureza,  em que as fl orestas 
garantem a manutenção do clima; e o clima a sobrevivência da fl o-
resta. É também por este motivo que formas de manejo sustentá-
vel, como as dos povos indígenas, são importantes para todos nós.

FIGURA 3: Mulheres Kalapalo ralando mandioca para o preparo do beiju. Foto:Ollie 
Harding

Os manejos sustentáveis dos povos indígenas respeitam o tem-
po da natureza para se recuperar e voltar a produzir. A narrativa 
abaixo descreve como os Achuar, povo indígena que vive na fl o-
resta Amazônica do Equador, fazem suas roças em uma área de 
fl oresta, praticando o manejo sustentável.
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PARA REFLETIR...
VAMOS LER E REFLETIR COM OS COLEGAS, EM UMA RODA DE 
CONVERSA, O TEXTO ABAIXO:

Agricultura dos Achuar

Os Achuar são um povo indígena que vive na fl oresta 
amazônica do Equador. Eles sempre fazem suas roças em 
uma área de fl oresta e nunca derrubam áreas de capoeira. 
O lugar bom para se fazer uma roça tem que ser plano e 
sem pedras; não pode alagar e não pode ter árvores muito 
grossas. Segundo os Achuar, os melhores solos para plantar 
são a terra vermelha, a areia e a terra preta. Primeiro eles 
derrubam um pedaço da fl oresta, depois queimam e, depois 
das primeiras chuvas, começam a plantar. Brocar, derrubar 
e queimar, que são trabalhos dos homens. O trabalho das 
mulheres é a limpeza das roças, o plantio e a colheita. Cada 
mulher casada tem uma roça próxima à aldeia. As famílias 
abrem roças novas todos os anos. Quanto maior é a roça 
de um homem, mais ele é respeitado na aldeia, porque vai 
conseguir fazer bastante caxiri para oferecer aos parentes e 
amigos. Às vezes os Achuar fazem mutirões para derrubar 
uma roça. Logo de manhã o dono da roça oferece caxiri 
para os homens que vão trabalhar com ele, depois todos 
vão para a roça. 

Os Achuar dizem que a roça deles têm que ser parecida 
com a fl oresta. Primeiro, eles plantam bananas na beira de 
suas roças e assim demarcam seu limite. Depois plantam 
mamão e laranja. Eles dizem que essas plantas são como 
as árvores grandes da fl oresta. Depois plantam mandiocas 
no meio da roça, que eles dizem que são como as árvores 
mais baixas da fl oresta. Para eles, as batatas, as cabaças e 
os carás são como as pequenas árvores e os cipós. Para o 
milho eles fazem uma roça separada. 
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Eles derrubam algumas árvores em um pequeno pedaço 
da fl oresta e plantam o milho ao lado das árvores caídas, 
sem queimá-las. Depois de três meses eles colhem o milho 
e abandonam essa roça.

Eles têm dezessete variedades de mandioca, vinte e 
duas variedades de banana, duas variedades de milho, 
três de cana-de-açúcar. Para uma mulher Achuar, é muito 
importante ter muitas variedades de plantas em sua roça, 
pois isso mostra que ela é uma boa agricultora. As plantas 
são como fi lhas da mulher que as plantou e que cuida 
delas. Quando a mulher morre, sua roça é abandonada e 
sua plantação também morre”.
Fonte: Alguns conhecimentos sobre agricultura. Projeto “fortalecimento 
cultural e sustentabilidade na produção e consumo de alimentos dos Wajãpi 
do Amapari (AP)” (IEPE, 2013)

Após a leitura do texto acima, escreva ou desenhe como o seu povo 
planta, colhe e caça no território da sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Assim como o povo Achuar e de acordo com a descrição de to-
dos, cada povo indígena pratica diversos tipos de manejo na ter-
ra para alimentação do povo da aldeia, a partir de conhecimentos 
transmitidos entre as gerações sobre o território, o ambiente e, 
também, sobre as relações entre os diversos seres existentes. 

Os Achuar, por exemplo, praticam um tipo de manejo que res-
peita o tempo da fl oresta se recuperar. Eles sabem onde plantar na 
fl oresta, como e quando devem derrubar e queimar, além do cui-
dado que têm de plantarem vários tipos de espécies para que sua 
plantação seja parecida com a fl oresta, ou seja, praticam um tipo 
de manejo sustentável para que fl oresta não deixe de existir e eles 
possam continuar se alimentando dela.
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No entanto, a redução dos territórios tradicionais dos povos 
indígenas, os confl itos pela terra e os problemas ambientais pro-
duzem muitas mudanças nos seus modos de vida, o que leva ao 
abandono de práticas de manejo sustentável nos territórios e ao 
enfraquecimento dos conhecimentos tradicionais transmitidos e 
compartilhados de geração em geração. 

ATIVIDADE PROPOSTA
Leia o texto do DSEI Rio das Gaivotas e, a partir da descrição 
das diversas situações e problemas ambientais existentes neste 
território, faça um resumo de cada situação, destacando as 
seguintes questões:

a) Existência de desmatamento e grandes queimadas
b) Proximidade de fazendas de soja, gado, cana-de-açúcar, garimpo, mineração, obras, 

entre outros empreendimentos
c) Situação dos rios, lagos e igarapés: se têm lixo, esgoto, garimpo, retirada de minérios, 

fábricas próximas ou se o rio serve para despejo das fezes e de outras substâncias 
ou materiais

d) Invasão das terras por madeireiros, garimpeiros e outros

Na atividade anterior foram caracterizadas as situações e os 
problemas ambientais no território do DSEI Rio das Gaivotas. Ob-
servamos, neste DSEI, que existem na Terra Indígena aldeias que 
sofrem com invasões de madeireiros ilegais, outras que possuem 
o problema da expansão da cultura de soja, além das aldeias que 
estão muito próximas da área urbana do município e que também 
sofrem constantes invasões territoriais.
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Outra questão é o caso de aldeias que vêm aumentando a sua 
população e o povo está pleiteando junto aos órgãos do governo a 
ampliação de sua terra, gerando um confl ito com as fazendas exis-
tentes na vizinhança ou entorno da Terra Indígena. 

Essas situações ambientais são importantes para refl etirmos 
sobre as condições de vida dos povos indígenas. No Brasil, esses 
povos vivem em um quadro de mudanças sociais, econômicas e 
ambientais que trazem consequências negativas para suas condi-
ções de vida. Isso quer dizer que os problemas ambientais e os de 
saúde se relacionam e podem ser explicados a partir da relação 
histórica de contato com a população não indígena. 

No Brasil, os povos indígenas vivem em territórios demarcados 
pelo governo, que são as Terras Indígenas. Estas terras estabele-
cem fronteiras com outras terras não habitadas pelos indígenas. 
Diversos problemas podem surgir nessas fronteiras, como pode-
mos observar na descrição abaixo.

No Brasil, grande parte das Terras Indígenas 
sofre invasões de mineradores, madeireiras, 
garimpeiros e fazendeiros. Outras são cortadas 
por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou 
têm porções inundadas por usinas hidrelétricas. 
A limitação territorial, solos pobres em nutrientes 
e o aumento da pressão sobre os recursos 
naturais disponíveis em muitas Terras Indígenas 
também são fatores ambientais e sociais que 
infl uenciam as condições de vida dos povos. No 
estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, os 
povos indígenas vivem em territórios restritos e 
com solos frágeis para a agricultura devido ao 
desmatamento e à introdução de gramíneas ao 
redor das aldeias. Esta situação provoca sérios 
quadros de desnutrição, principalmente nas 
crianças, porque os povos não têm como plantar 
e colher seus alimentos. Todas essas pressões 
existentes nos territórios indígenas podem ser 
chamadas de frentes de expansão econômica. 
Já as frentes de expansão demográfi cas dizem 
respeito às populações, o seu número, aumento 
ou diminuição. 
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VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS
As vulnerabilidades socioambientais em um povo ou população 

podem ser entendidas como um conjunto de fatores que infl uenciam as 
condições de vida de forma desfavorável. Tais fatores são resultantes da 
carência ou ausência de saneamento, trabalho, renda, saúde e educação, 
entre outros fatores, que tornam determinados grupos populacionais, 
como os povos indígenas e a população quilombola, mais expostos aos 
problemas socioambientais e de saúde. 

A relação histórica dos povos indígenas com as frentes de ex-
pansão econômica e demográfi ca do país expõem esses povos a 
vulnerabilidades socioambientais e riscos à saúde.  

Na atividade anterior, observamos nas aldeias da Terra Indíge-
na do DSEI Rio das Gaivotas a existência de confl itos pela terra e, 
também, rios que estão poluídos, o desmatamento e as grandes 
queimadas avançando cada vez mais. Esses problemas interferem 
nos modos de vida das populações e nos demais seres que vivem 
no território, como as plantas e os animais (biodiversidade local). 

Podemos dizer, então, que as Terras Indígenas são vulneráveis 
do ponto de vista social, ambiental e sanitário, porque estão expos-
tas a sérios riscos ambientais que comprometem a vida e a saúde 
dos povos.

POLUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO E 
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

A partir das questões ambientais apresentadas, vamos discutir, 
em uma roda de conversa, sobre os principais problemas 

ATIVIDADE PROPOSTA

ambientais existentes no território de sua aldeia, conforme o seguinte roteiro:
a) Existência de desmatamento, grandes queimadas, mineração, garimpo, fazendas de 

gado, arroz, soja, milho, cana-de-açúcar, como também os problemas ambientais 
gerados por estes empreendimentos.

b) Situação dos rios, igarapés e lagos.
c) Existência de invasões e conflitos nas Terras Indígenas de seu território.
Após esse levantamento de questões, diga como esses aspectos influenciam a vida e a 
saúde de seu povo.
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BIODEGRADABILIDADE
Dizemos que um produto ou substância é biodegradável 

quando ele pode ser decomposto pelos micro-organismos 
presentes no ambiente, como as bactérias. Isso quer dizer 
que as bactérias transformam esses produtos e os utilizam 
na respiração celular, podendo criar também outras 
substâncias, como os aminoácidos e organismos.  

Na atividade anterior, foram identifi cados os problemas ambien-
tais que infl uenciam as condições de vida nas aldeias.  A poluição 
ambiental é um dos problemas que podemos identifi car nos terri-
tórios. O que chamamos de poluição diz respeito a toda alteração 
no ambiente que prejudica a vida existente no planeta Terra, não só 
a humana, como a vida presente nos ecossistemas como um todo, 
afetando o ar (poluição atmosférica), a água (poluição hídrica) e 
o solo (poluição edáfi ca).

A poluição acontece quando introduzimos substâncias no am-
biente acima de sua capacidade de recuperação, provocando um 
efeito negativo nos ecossistemas e causando danos à saúde huma-
na. Por exemplo, um animal na fl oresta despeja suas fezes no rio. 
O rio vai se recuperar pois a quantidade de fezes não foi sufi ciente 
para provocar um desequilíbrio no ambiente do rio. Isso acontece 
porque no ambiente existem bactérias e outros micro-organismos 
que vão agir sobre as fezes fazendo com que elas se tornem absor-
vidas ou “biodegradadas” naturalmente pelo rio. 

Ou seja, nesta situação, o lançamento das fezes vai diminuir o 
oxigênio utilizado na respiração dos peixes e outros animais na 
água, mas não é sufi ciente para afetar a vida dos peixes nem dos 
seres que lhes servem de alimento. Então, neste caso, o efeito am-
biental provocado pelas fezes lançadas no rio não é sufi ciente para 
provocar poluição. Mas, se durante um período, muitos animais 
despejarem suas fezes no rio ao mesmo tempo, o rio pode não se 
recuperar e causar um desequilíbrio no seu ecossistema. Este tipo 
de poluição é chamada de poluição biológica, porque foi provocada 
por componentes biodegradáveis, como as fezes. 

No entanto, existem substâncias que não podem ser biodegra-
dadas e fi cam acumuladas no ambiente, como determinados pro-
dutos tóxicos utilizados na indústria. Vamos estudar esses produ-
tos quando discutirmos os tipos de poluição existentes.
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O conceito de contaminação muitas vezes pode ser confundido 
com o de poluição, mas são dois conceitos diferentes. A contami-
nação é a presença, em um determinado ambiente, de vírus, bac-
térias e parasitos, entre outros seres que provocam doenças, ou 
de substâncias químicas e tóxicas em concentração nociva ao ho-
mem. Entretanto, se essas substâncias não alterarem as relações 
nos ecossistemas da água, do ar e da terra, esta contaminação não 
é uma forma de poluição.  

A contaminação nem sempre é visível e devemos estar atentos 
à ocorrência de doenças que podem ter sua origem no ambien-
te. Muitas doenças infecciosas e parasitárias, além das doenças 
provocadas por substâncias tóxicas e químicas, têm essa origem, 
por isso é importante conhecermos seus sinais, sintomas; saber o 
que devemos fazer para que a pessoa seja tratada; e quais medidas 
de controle podemos adotar. No caso das doenças infecciosas e 
parasitárias é importante, também, conhecer seus mecanismos ou 
ciclos de transmissão no ambiente.

A unidade “Saúde e Natureza” explica melhor a 
ação das doenças infecciosas e paritárias no ambiente 
e vamos consultá-la para realizar as atividades.

Os tipos de poluição e contaminação foram modifi cados ao lon-
go da história, sendo intensifi cados no mundo todo com o cresci-
mento econômico baseado no uso intenso dos recursos naturais, 
como a água, o solo, a fl ora (plantas, fl orestas, entre outros tipos 
de vegetação) e a fauna (animais). 

Já a degradação ambiental está relacionada com qualquer ati-
vidade que diminua a capacidade de um determinado ambiente 
em sustentar a vida. Como exemplo, temos o desmatamento e as 
grandes queimadas que ocorrem nas Terras Indígenas, ações rea-
lizadas pelo tráfi co ilegal de madeira, que promovem, entre outros 
problemas ambientais: 

a) Erosão do solo e assoreamento dos rios
Com o desmatamento e as queimadas, o solo perde a cobertura 

vegetal que o protege. O desmatamento arranca as raízes, árvores, 
plantas e folhas que cobrem e protegem o solo. Quando caem as 
chuvas, a água lava todo o solo que já não tem mais proteção e 
arrasta com ela a terra para os córregos e rios. Este processo é cha-
mado de erosão.
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FIGURA 4: Erosão do solo. Foto: Mark A. Wilson (Department of Geology, The 
College of Wooster).

O assoreamento é o acúmulo de areia, terra, lixo, entulho e ou-
tros materiais no fundo dos rios, lagos, lagoas e igarapés. Muitas 
vezes, isso acontece em consequência do desmatamento que dei-
xou o solo desprotegido. Este processo reduz o volume de água 
dos córregos afetados e deixa suas águas escuras (turvas). Assim, 
os córregos vão diminuindo de tamanho cada vez mais e passam a 
correr por um caminho diferente do original.

FIGURA 5: Assoreamento do Rio Pindaré. Foto: Nando Cunha.
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b) Destruição e/ou sérios problemas na biodiversidade
Muitas espécies de animais deixam de existir, porque já não 

existe mais a fl oresta para que eles se alimentem.

c) Diminuição das chuvas (índices pluviométricos) e aumento 
da temperatura

Como o desmatamento destrói a fl oresta, as chuvas caem cada 
vez menos ou fi cam muito fortes quando caem, causando o au-
mento da temperatura.

d) Desertifi cação
A desertifi cação é um fenômeno que torna o solo extremamen-

te frágil, sem nutrientes e, também, sem a capacidade de abrigar 
qualquer tipo de vegetação, fl orestas ou mesmo plantações que o 
homem possa fazer. Sem a vegetação, as chuvas vão fi cando cada 
vez menos frequentes, o solo vai fi cando árido e sem vida como 
um deserto, tornando muito difícil a sobrevivência. Os povos e mo-
radores geralmente abandonam essas terras e vão procurar outro 
lugar para viver.

FIGURA 6: Solo 
desertifi cado. 
Foto: Miguel 
Saavedra.

e) O aumento de pragas e doenças
Com os problemas na biodiversidade, muitas espécies de ani-

mais passam a aumentar em número após a eliminação dos ani-
mais que se alimentavam destas espécies (predadores naturais), 
causando problemas ambientais e transmitindo doenças. Como 
exemplo, temos os insetos (vetores) que transmitem doenças, 
como malária, febre amarela e dengue. Com a redução do número 
de sapos, rãs e de outros predadores naturais, ocorre o aumento 
dos insetos transmissores dessas doenças.  
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Assim, a poluição, a contaminação e a degradação ambiental 
são riscos ambientais que podem comprometer a saúde de um 
povo. São problemas sérios que precisam ser evitados e controla-
dos para que a população possa ter melhores condições de vida e 
os ecossistemas possam existir.

A partir dos conceitos de contaminação e degradação ambiental, 
cite exemplos de possíveis problemas de saúde que podem estar 
relacionados a esses problemas ambientais no território de sua 
aldeia. Utilize a unidade “Saúde e Natureza” como fonte de 
pesquisa.

ATIVIDADE PROPOSTA

PARA REFLETIR...
VAMOS LER E REFLETIR COM OS COLEGAS SOBRE A CARTA 
ABAIXO, ESCRITA PELA COMISSÃO DE DIREITOS E PROFESSORES 
DO POVO GUARANI  KAIOWÁ:

“(...) Nós, do povo Guarani, desde os tempos quando 
nasceram nossas raízes mais profundas, acreditamos que a 
natureza é vida, assim como a terra é o chão onde pisamos, 
com muita fi rmeza, segurança e sem medo.

Para nosso povo não é possível esquecer que a terra é 
o suporte que sustenta toda natureza, toda vida, porque 
depois que Tupã fez a natureza percebeu que não tinha 
quem admirasse os rios, a mata e as montanhas. Foi daí 
que Tupã pensou e criou o Guarani para admirar toda a 
beleza que fez. Por isso, nós somos a fl or da terra, como 
falamos em nossa língua: Yvy Poty. Fomos criados pela 
natureza, por isso ela está sempre a nosso favor, nos ama, 
nos alimenta e dá a vida por nós, seres humanos.
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A água, tão preciosa, sem cor, sem cheiro, cristalina, que 
vive dentro da gente, respira em nosso corpo e evapora 
no ar, formando nuvens de amor de onde cai a chuva para 
enverdecer as matas, crescer os brotos; as fl ores, para 
perfumar o universo e alimentar as abelhas que fazem o 
doce mel; e as frutas, para alimentar os pássaros e outros 
animais. O mato traz sombra e vitamina para a terra e os 
rios que correm dentro do corpo da terra, como o sangue 
em nossas veias. Mas a maldade cruel faz o fogo da morte 
passar no corpo da terra, secando suas veias. O ardume 
do fogo torra sua pele. A mata chora e depois morre. O 
veneno intoxica. O lixo sufoca. A pisada do boi magoa o 
solo. O trator revira a terra.

Fora de nossas terras ouvimos seu choro e sua morte 
sem termos como socorrer a Vida”.
Fonte: Carta Compromisso de Yvy Poty em defesa da vida, Terra e Futuro 
(2007) - Comissão de Direitos e Professores em defesa dos direitos Guarani 
Kaiowá

Após a leitura do texto acima, qual a importância e o significado 
dos recursos naturais para o povo a que você pertence?

ATIVIDADE PROPOSTA

Como refl etimos acima, a água e os demais elementos da na-
tureza são componentes fundamentais para a cultura de um povo 
indígena. De modo geral, para os povos indígenas, esses elementos 
da natureza são entendidos como um todo, do qual fazem parte 
os povos. Essa visão de mundo leva ao respeito natural que os po-
vos indígenas têm pela natureza, que se refl ete nos conhecimentos 
históricos de manejos sustentáveis que desenvolvem em seus ter-
ritórios.
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A POLUIÇÃO DA ÁGUA
A água: seus caminhos na natureza, poluição e contaminação
A água é um componente essencial para manutenção da vida 

no planeta, estando presentes nos mares, rios, lagos e igarapés. 
A água também se encontra na constituição dos seres vivos. No 
corpo humano, por exemplo, corresponde a 75% do nosso peso. 
Precisamos da água para beber, plantar, para o preparo e limpeza 
de alimentos, higiene pessoal, entre outros usos. 

Vamos discutir a utilização e o controle das águas no texto Ma-
nejo das Águas. Agora vamos desenvolver uma atividade para 
construirmos o caminho das águas na natureza, para melhor com-
preendermos como se dá a poluição da água em nosso planeta.

Pense o que acontece quando ocorre uma chuva na sua aldeia, 
por onde passa a água que cai, como corre e fica na terra. Após 
essa reflexão, desenhe “O caminho das águas na sua  aldeia após a 
chuva”. Coloque os nomes das etapas da chuva na sua língua. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Na atividade anterior, observamos os caminhos e movimentos 
naturais da água após uma chuva. Este processo é denominado de 
ciclo hidrológico, que é o movimento contínuo da água do planeta. 
No ciclo hidrológico ocorrem, principalmente, os seguintes proces-
sos: precipitação, escoamento superfi cial, evaporação, infi ltração 
e transpiração.

Podemos inicialmente pensar na chuva (a água que cai), que 
chamamos também de precipitação. Essa água cai e uma parte fi ca 
nas rachaduras, orifícios e buracos do solo. Quando isto acontece 
dizemos que ocorreu a infi ltração da água. Outra parte da chuva 
escoa ou corre pela superfície do terreno até chegar aos rios, cór-
regos, igarapés, lagos e oceanos. Esse processo é denominado de 
escoamento superfi cial.

Parte da água que penetra ou se infi ltra no solo forma as águas 
que existem dentro do solo, os chamados aquíferos ou mananciais 
subterrâneos. Essa água que fi ca no solo ou a água dos mananciais 
subterrâneos é que forma as nascentes dos rios.

Uma parte da água do escoamento superfi cial é evaporada, pas-
sa do estado líquido para o gasoso, sendo, portanto, devolvida à 
atmosfera (ar) pela evaporação. 
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A água que evapora passa para o estado líquido e volta a formar 
a chuva ou se precipitar, retornando ao ciclo contínuo.

Outro processo é o da transpiração, onde a água retirada do 
solo pelas raízes é transferida para as folhas e, então, evapora pelo 
calor. Quando essa água evapora, ela passa para um estágio cha-
mado condensação e forma a chuva novamente, reiniciando o ciclo 
hidrológico.

Observamos esse processo quando um copo de água gelado é 
cercado externamente por gotas de água. Essas gotas eram vapor 
de água que estavam no ar e que, ao serem resfriadas pela super-
fície gelada do copo, condensaram. Assim acontece com a água 
evaporada das plantas para o ar, que provoca a chuva.

FIGURA 7: ciclo hidrológico

As águas das chuvas formam os rios, riachos, lagoas e igarapés. 
Quando as terras são banhadas por um rio principal e vários rios 
menores, que desaguam no rio principal (afl uentes), temos uma 
bacia hidrográfi ca. No Brasil, existem várias bacias hidrográfi cas, 
que estudaremos na unidade “Manejo das Águas”.
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A poluição da água ou hídrica é qualquer alteração 
nos ecossistemas dos rios, lagos e mares, chamados de 
mananciais superfi ciais, que afetam de forma negativa o 
ecossistema da água, trazendo consequências ambientais 
adversas e problemas para a saúde humana. 

No Brasil e em diversos países do mundo, essa questão é 
muito grave, principalmente porque são os rios e lagos que 
abastecem a população. A poluição hídrica ocorre após o 
despejo e disposição de vários elementos, como o esgoto 
doméstico, produtos químicos e lixo.

É importante acrescentar que os caminhos das águas na nature-
za sofrem inúmeras alterações causadas pela ação humana, o que 
traz consequências negativas para a sustentabilidade do ciclo da 
água no planeta e para a biodiversidade existente. Como já apre-
sentado, essas alterações são chamadas de poluição. 

ESGOTO E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

O esgoto doméstico é a água que sai do banho, da lavagem 
de roupas, louças e, quando existe vaso sanitário, da descarga 
do vaso sanitário. Além dos esgotos das casas, existe ainda o 
esgoto (efl uentes) das fábricas e indústrias, que é chamado 
de efl uente industrial. Quando o esgoto doméstico e industrial 
é coletado e transportado por uma canalização ou tubulação 
para locais próprios para tratamento e despoluição, ele é 
chamado de esgotamento sanitário.

A partir do desenho que produzimos (“O caminho das águas na sua 
aldeia após a chuva”), vamos identificar no desenho onde ocorre a 
poluição das águas dos rios, lagos e igarapés no seu território. 
Discuta com os seus colegas as diferenças existentes entre os tipos 
de poluição identificados nos territórios.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Na atividade, foi possível verifi car alguns tipos de poluição exis-
tente nos rios, lagos e igarapés das aldeias indígenas e, também, 
as diferenças existentes nos territórios. Entre as causas desses ti-
pos de poluição, podemos citar o esgoto doméstico e industrial, o 
acúmulo de lixo e os produtos químicos utilizados na agricultura, 
mineração, garimpos, entre outros empreendimentos.

Nas cidades, a ausência de esgotamento sanitário faz com que o 
esgoto doméstico seja despejado diretamente nos rios, sem rece-
ber qualquer tratamento. O esgoto é um dos principais causadores 
da morte de peixes nos rios e lagos. Além do mau cheiro e das alte-
rações no ecossistema dos rios, ele aumenta a quantidade de mi-
cro-organismos que  transmitem doenças. Esse tipo de poluição é 
chamado de poluição biológica, porque é resultado da contamina-
ção da água por vírus, bactérias, protozoários (micro-organismos 
que transmitem doenças ou patogênicos) e verminoses.

O acúmulo de lixo nos rios pode, ainda, gerar poluição e conta-
minação, alterar o fl uxo natural da água e, com isso, pode aumentar 
a proliferação de mosquitos causadores de doenças. Além disso, 
as variações no nível dos rios são modifi cadas com a ocorrência de 
enchentes, que podem trazer essa poluição para perto das pessoas 
– e, com ela, as doenças.

A poluição da água pode ser também originada pela disposição 
de produtos químicos nos rios, lagos, igarapés e mares, que provo-
cam a morte dos peixes e outros animais que habitam estes am-
bientes ou utilizam suas águas para beber e se alimentar. 

Nas cidades, este despejo é realizado pelas fábricas e outros es-
tabelecimentos que podem provocar contaminação química e bio-
lógica. No campo ou na fl oresta, normalmente são realizados pelas 
fazendas produtoras de soja, cana-de-açúcar, arroz, milho, entre 
outros produtos. São os chamados agrotóxicos, muito utilizados na 
agricultura em nosso país. 

Assistam ao vídeo “O Veneno está na Mesa”:
https://www.youtube.com/watch?v=SHkRoIvahpg
Depois, discuta com seus colegas as seguintes questões:
- Por que os agrotóxicos são muito utilizados na agricultura do 

país?
- Quais os problemas ambientais que podem ocorrer se 

utilizarmos agrotóxicos?
- Por que os agrotóxicos fazem mal à saúde?

ATIVIDADE PROPOSTA

32   PREVENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SANEAMENTO  |  Ambiente e Saúde



O vídeo que assistimos tem por tema os agrotóxicos, venenos 
descobertos na segunda guerra mundial para serem usados como 
armas químicas. Depois da guerra, os países passaram a usar es-
ses venenos na agricultura, para matar as pragas das plantações e 
aumentar a produção de alimentos.

AGROTÓXICOS
Os agrotóxicos são um tipo de veneno fabricado e usado 

pelos não índios para acabar com as pragas que atacam as 
plantações. Esses venenos são feitos com produtos químicos 
perigosos que fazem mal à saúde. Quando um agrotóxico 
novo é usado, no primeiro momento, as pragas diminuem, 
mas depois voltam mais fortes e seus descendentes fi cam 
mais resistentes ao veneno. Então, os não índios fi cam 
criando cada vez mais agrotóxicos 

Quando comemos os frutos, folhas, raízes ou sementes 
das plantas que receberam agrotóxicos, estamos comendo o 
veneno junto. Além disso, esses venenos fi cam na terra e são 
levados pela chuva para os rios. Quem bebe a água dos rios 
que passam perto de plantações onde se usa agrotóxicos 
também está bebendo um pouco de veneno.
Fonte: Conceito adaptado do livro “Alguns conhecimentos sobre 
agricultura”, Projeto “Fortalecimento cultural e sustentabilidade na 
produção e consumo de alimentos dos Wajãpi do Amapari (AP)” (2013)

Os agrotóxicos espantam e acabam com as pragas, mas causam 
alterações negativas na fauna, fl ora e nos ecossistemas de modo 
geral, provocando sérios desequilíbrios ambientais. Para a saúde 
humana, graves doenças são originadas pelo uso de agrotóxicos, 
como câncer, intoxicações, doenças neurológicas e cardíacas, além 
das alergias, anomalias, entre muitas outras. 

A ação dos agrotóxicos compromete os sistemas existentes no 
corpo humano (nervoso, gastrointestinal, cardiovascular, respira-
tório e demais sistemas do corpo) e, por este motivo, os agrotóxi-
cos causam problemas no organismo como um todo e podem levar 
à morte.

Os agrotóxicos são aplicados na plantação pelos próprios traba-
lhadores, pelas máquinas e, também, por meio de avião (pulveri-
zação aérea). 
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Quando a aplicação é realizada pelos trabalhadores, é muito 
importante que eles se protejam com o Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e realizem uma série de outros procedimentos no 
manuseio do produto, para que não fi quem contaminados direta-
mente pelo agrotóxico. 

Pesquisas realizadas nas áreas indígenas e rurais do país já iden-
tifi caram muitos trabalhadores que, por não saberem os perigos 
dos agrotóxicos, foram contaminados pelo contato direto duran-
te a aplicação do produto. Esses casos servem para vermos que o 
melhor mesmo é não aplicarmos veneno na plantação, para que os 
ecossistemas e a nossa saúde não sofram.

FIGURA 8: 
Trabalhador 
aplicando 
agrotóxico 
sem usar EPI. 
Foto: Bob Rost.

FIGURA 9: 
trabalhador 
aplicando 
agrotóxico 
com EPI
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FIGURA 10: Pulverização aérea de agrotóxicos. Foto: Charles O’Rear
Santiago Nicolau.

Não precisamos morar ao lado de uma indústria química para 
sermos contaminados pelos poluentes químicos persistentes, pois 
eles permanecem na natureza, então podem viajar por correntes 
aéreas e pela água para lugares e regiões distantes da fonte de ori-
gem, mantendo sua considerável capacidade contaminante. Os so-
los também podem ser contaminados, trazendo sérios problemas 
para a produção de alimentos, porque estes poluentes são absor-
vidos pela plantação.

ATIVIDADE PROPOSTA
Na sua aldeia existe um rio poluído? Então, escreva ou desenhe 
como o rio fica quando está poluído. Se na sua aldeia você 
não conseguiu identificar um rio poluído ou não existe rio na 
sua comunidade, com base na discussão que fizemos sobre a 
poluição, escreva ou desenhe como é um rio poluído.

Na atividade anterior foi possível caracterizarmos um rio polu-
ído. Assim, quando um rio está poluído, podemos observar alte-
rações na sua cor, sabor e odor. Quando essa poluição é maior, os 
peixes começam a morrer e o rio fi ca com o cheiro forte. Isso ocorre 
porque há uma diminuição de oxigênio na água e muitos peixes, as-
sim como nós seres humanos, precisam de oxigênio para respirar.
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Mas, é importante dizer que, nem sempre, um rio 
contaminado apresenta sinais ou características. Um exemplo 
é a contaminação por mercúrio, existente em muitos rios da 
Amazônia brasileira. O mercúrio é um metal altamente tóxico 
que se acumula no organismo e causa graves doenças nas 
pessoas. Ele é utilizado nos garimpos, na recuperação do ouro 
de forma indiscriminada e sem qualquer controle. 

A contaminação ocorre principalmente quando as pessoas 
comem peixes e trabalham no garimpo. Os peixes comem 
sementes, folhas, matéria orgânica e alguns  outros tipos 
de peixes. Como o mercúrio é um poluente persistente, que 
se acumula na natureza e nos organismos, os peixes são 
contaminados quando se alimentam nos rios. As populações 
que se alimentam de peixe fi cam também contaminadas, 
porque o mercúrio existente nos peixes vai para o corpo 
humano e causa diversos problemas de saúde. 

Quando um curso de água é poluído por mercúrio, parte 
deste vai para a atmosfera e depois torna a cair com as chuvas. 
Outra parte é absorvida pelas plantas e animais aquáticos, 
circulando e se concentrando em grandes quantidades ao 
longo das cadeias alimentares dos animais. 

Pesquisas realizadas nos territórios indígenas já apontaram 
esse problema em aldeias localizadas na Amazônia.

Os problemas nos ecossistemas naturais são diversos com a 
poluição na água, seja ela biológica ou química. Por este motivo, 
é importante preservar os rios da poluição, evitando que em suas 
águas sejam despejadas substâncias e materiais que tornem um 
rio poluído ou contaminado. É importante, também, que todas as 
medidas de controle previstas nas leis e regulamentos ambientais 
possam ser obedecidas para que os rios não fi quem poluídos ou 
contaminados.

Nas cidades, onde existe uma maior concentração de pessoas, 
uma das soluções para esses problemas pode ser realizada pelo 
tratamento do esgoto sanitário, seja ele doméstico ou industrial. 
A implantação nas cidades de um sistema de coleta e tratamento 
dos esgotos domiciliares e industriais é muito importante, para que 
depois de utilizada, a água retorne limpa para a natureza. 

36   PREVENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SANEAMENTO  |  Ambiente e Saúde



Vamos estudar os tipos de tratamento 
que podem ser feito nos esgotos na 
unidade “Manejo dos Esgotos”.

Nas Terras Indígenas do país, a poluição dos rios está geral-
mente associada ao desmatamento e ao uso de agrotóxicos pelos 
grandes empreendimentos agrícolas (como a soja, milho e cana-
-de-açúcar), pela presença de garimpos e mineradoras e, também, 
pelo esgotamento sanitário das cidades e, em algumas situações, 
pela falta de esgotamento sanitário na própria aldeia.

 Os problemas da poluição hídrica para a saúde humana são 
consideráveis. As doenças associadas à água são transmitidas ao 
homem pela água. Estas doenças são de veiculação hídrica, ou seja, 
a água é utilizada como meio de transporte de vírus, bactérias e pa-
rasitos (agentes patogênicos), eliminados pelo homem pelas fezes. 

ATIVIDADE PROPOSTA
A partir da unidade “Saúde e Natureza”, vamos escolher três 
doenças relacionadas com a contaminação da água e explicar 
como se transmite, seus sinais e sintomas e as medidas de 
controle que podem ser adotadas.

As doenças decorrentes da poluição da água podem ser adquiri-
das pelo homem por meio da ingestão direta da água, pelo contato 
com a pele e mucosas ou mesmo durante a irrigação de plantas 
e o preparo de alimentos. Entre essas doenças podemos citar as 
diarreias, hepatite A, cólera, febre tifóide, shigeloses, leptospirose, 
amebíase, giardíase, criptosporidíase, esquitossomose, entre ou-
tras. 

Existem, ainda, as doenças relacionadas ao acesso à água de 
qualidade para efetuar limpeza e higiene, que também têm relação 
com a disposição inadequada de esgotos domésticos. 
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Dentre essas doenças, podemos citar a ascaridíase, teníase, 
ancilostomíase, enterobiose, pediculose, conjuntivite bacteriana e 
tracoma.

É importante, também, citarmos as doenças cujos agentes não 
são veiculados por meio da água, mas por vetores que apresen-
tam relação com o ecossistema hídrico em seu ciclo biológico. Ou 
seja, utilizam a água para se desenvolver. Por exemplo, os mosqui-
tos que são vetores da malária, dengue, febre amarela utilizam os 
reservatórios de água para desenvolverem seu ciclo biológico, pois 
encontram neste meio as condições adequadas para o seu desen-
volvimento. 

PARA LEMBRAR
Na unidade “Saúde e Natureza” podemos pesquisar 

os ciclos de transmissão, vetores envolvidos, sinais e 
sintomas das doenças transmissíveis relacionadas 
com a poluição da água.

A poluição química também provoca muitas doenças, como os 
diversos tipos de câncer (neoplasias) e muitas outras alterações e 
problemas nos sistemas do corpo (nervoso, digestivo, respiratório, 
urinário, ósseo, reprodutor, tegumentar e ósseo).

A POLUIÇÃO DO SOLO OU DA TERRA

ATIVIDADE PROPOSTA
Retome o mapa que construímos no início da unidade para 
apresentar aos colegas como é a terra da sua  aldeia, qual seu 
tipo de solo, se a camada de folhas é grossa ou fina, se há insetos 
e, também, para falar dos espíritos donos da terra, dos rios, das 

árvores e dos demais recursos naturais. Na apresentação, identifiquem de acordo com 
os conceitos de poluição, contaminação e degradação ambiental, se a terra ou solo da 
aldeia tem esses problemas.
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No mapa que vocês elaboraram foi possível representar como é 
a terra ou solo de cada aldeia. Quais as árvores, animais, seus espí-
ritos e os demais elementos naturais. Desse modo, podemos falar 
que a terra representa a nossa morada, onde construímos nossas 
casas, caçamos, plantamos e colhemos nossos alimentos. É tam-
bém o local onde viveram os nossos antepassados, pais, mães, avós 
e demais parentes, “os antigos”, como muitos povos indígenas di-
zem. A terra é o território, morada da vida e da existência, onde o 
presente e o passado convivem e fazem a história de um povo.

A terra ou solo é composta de minerais, como a areia, o calcário 
e a argila, matéria orgânica, como os restos de plantas e animais, 
além do ar e da água. Esses componentes podem variar conforme 
a região. No mesmo solo, as proporções de água variam com as 
chuvas; dependendo da época do ano chove mais ou menos (pre-
cipitação pluviométrica). 

Assim como a água e o ar, o solo também pode ser exposto à po-
luição quando da disposição (distribuição), deposição (acumula-
ção de matéria orgânica e mineral), descarga, infi ltração, acumula-
ção, injeção ou enterramento no solo ou no subsolo de substâncias 
ou produtos poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso. Assim, 
a poluição do solo pode ocorrer pela disposição e deposição de 
resíduos sólidos sem tratamento, como também de esgotos, agro-
tóxicos e outros poluentes químicos.

RESÍDUOS SÓLIDOS
As atividades humanas geram materiais que sobram e, na 

maioria das vezes, podem ser usados novamente em outra 
atividade ou reutilizados. Podemos também aproveitar esses 
materiais para que sejam transformados em novos produtos, 
fazendo o que chamamos de reciclagem. Esses materiais que 
sobram são os resíduos sólidos, também conhecidos como 
“lixo”. 
Fonte: Conceito adaptado do Núcleo Sudeste de Capacitação e Extensão 
Tecnológica em Saneamento Ambiental (NUCASE, 2007) 
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Vamos estudar melhor os problemas ambientais 
que podem acontecer com a poluição do solo no texto 
“Manejo dos Resíduos Sólidos”.

FIGURA 11: Lixão. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado.

Os lençóis freáticos, que são reservatórios de água acumulada 
abaixo do solo, também podem ser contaminados se houver dispo-
sição inadequada desses materiais por infi ltração ou escoamento. 
Esta situação é agravada quando chove. A água da chuva atravessa 
o lixo, dissolve os produtos tóxicos nele existentes e, por infi ltração 
ou escoamento, polui as águas subterrâneas, os igarapés, os rios e 
lagos. 

Dessa forma, a contaminação do solo não permanece somente 
em cima da terra (em sua superfície), pois ocorre interação entre 
as águas subterrâneas pela infi ltração, promovendo sérios danos 
aos ecossistemas e populações que neles vivem e trabalham. O 
ar também pode ser poluído pelo vento (dispersão aérea), com a 
presença de substâncias poluentes no solo.

A questão da acumulação dos resíduos sólidos no mundo tem 
sido motivo de muita preocupação, pois tais resíduos são resul-
tantes da ampliação do consumo de produtos industrializados, o 
que leva a um aumento de papel, plástico, papelão, vidros, restos 
de comida e lixo eletrônico, entre muitos outros produtos, que se 
acumulam no ambiente.

 A acumulação desses resíduos pode ser um foco de contami-
nação ou um excelente meio para o desenvolvimento de insetos e 
roedores. 
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Além disso, promove a degradação do ambiente, podendo ainda 
contribuir para a contaminação das águas superfi ciais e subterrâ-
neas

Quando acumulados sem tratamento, esses resíduos são infl a-
máveis e podem provocar explosões, além da produção de fumaça 
e odores. Em algumas cidades do país, a disposição fi nal dos re-
síduos sólidos ainda é nos chamados “lixões”, que é um local de 
despejo a céu aberto de resíduos sólidos sem nenhum tratamento. 
Além dos problemas ambientais, a poluição do solo causa muitas 
doenças e vamos entender melhor essas doenças pesquisando e 
estudando na unidade “Saúde e Natureza”.

ATIVIDADE PROPOSTA
A partir da Unidade Saúde e Natureza, escolha três doenças 
relacionadas com a contaminação do solo e explique como se 
adquire e quais são os seus sintomas.

Na atividade, foi possível estudar algumas das doenças relacio-
nadas com a poluição do solo e entender que as consequências 
à saúde humana são grandes com este tipo de poluição, pois ela 
causa doenças como as parasitoses intestinais (salmoneloses, 
chegueloses, giardíase, amebíase, entre outras) e as doenças res-
piratórias causadas pela poluição do ar. A poluição do solo tam-
bém pode facilitar a transmissão de doenças provocadas por vírus 
(como o vírus da Hepatite C e B, HIV e da dengue) e bactérias 
(tétano e leptospirose) presentes no lixo doméstico e hospitalar, 
entre outras. 

Mas além das doenças transmissíveis, já discutimos que os po-
luentes ou resíduos químicos e tóxicos, como os agrotóxicos e o 
mercúrio, podem fi car ativos no solo por muitos anos e causar do-
enças nas pessoas. Quando cultivamos plantas nesses terrenos, 
os resíduos tóxicos podem ser absorvidos por elas e contaminar 
a população pela alimentação ou mesmo em seu manuseio. Esses 
resíduos podem causar graves doenças.
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A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E O 
AQUECIMENTO GLOBAL DA TERRA

Da mesma forma que a terra e a água, o ar que respiramos está 
praticamente em todo território que vivemos, sendo essencial para 
o funcionamento do nosso corpo e de outras formas de vida exis-
tentes na terra. No entanto, a ação do homem sobre o ambiente 
tem proporcionado alterações signifi cativas na qualidade do ar que 
respiramos, trazendo consequências negativas para o clima da ter-
ra, os ecossistemas existentes e a saúde das populações. 

A poluição atmosférica é decorrente da emissão de gases, de 
pequenas partículas sólidas e líquidas e de material biológico no 
ar. Esses poluentes lançados no ar são capazes de causar efeitos 
negativos no ambiente, trazendo problemas para os ecossistemas 
e para a saúde humana. 

Como exemplo dessa poluição, temos os gases liberados pela 
queima de combustível dos automóveis nas cidades, liberados pe-
las indústrias, pela queima de carvão mineral, pelas grandes quei-
madas e pela decomposição das fezes de muitos animais. A libera-
ção de grande quantidade desses gases pode provocar alterações 
na atmosfera, prejudicando a qualidade do ar que respiramos e po-
dendo provocar alterações no clima do planeta. 

Você já ouviu falar do efeito estufa e do aquecimento global?

Vamos assistir ao vídeo “O Ciclo do Carbono” disponível no 
endereço: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/
galeria-de-videoss/2754?view=pgvideo&institucionais_
limitstart=0&sugeridos_limitstart=0#galeria.

ATIVIDADE PROPOSTA

Após assistirmos ao vídeo, em uma roda de conversa, cada participante deverá 
desenhar como entendeu o ciclo do carbono. No desenho, expliquem porque o planeta 
está ficando quente e com menos vida.
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O efeito estufa é um processo natural do planeta, no 
qual os gases da atmosfera seguram o calor do sol e deixam 
a temperatura média do planeta  em 15º C, considerada 
ideal para o equilíbrio de grande parte das formas de 
vida em nosso planeta. Sem o efeito estufa natural, o 
planeta Terra poderia fi car muito frio, inviabilizando o 
desenvolvimento de grande parte das espécies animais 
e vegetais. Isso ocorreria pois a radiação solar refl etida 
pelo sol na Terra se perderia totalmente. No entanto, se a 
concentração de poluentes na atmosfera aumenta muito, 
o calor do sol fi ca mais preso na atmosfera e aquece todo 
o planeta. É o que chamamos de  aquecimento global, que 
é o aumento da temperatura do planeta.

O aumento do efeito estufa é gerado pela emissão de gases po-
luentes na atmosfera, principalmente os que resultam da queima 
de combustíveis, como o óleo diesel, a gasolina, o gás natural e o 
carvão mineral. Essa queima libera o gás carbônico, que aumenta 
o efeito estufa. 

Os grandes desmatamentos e queimadas nas fl orestas prejudi-
cam também o clima, pois são as fl orestas que regulam a tempe-
ratura, os ventos e o nível de chuvas em diversas regiões. Como as 
fl orestas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem 
aumentado na mesma proporção. 

 A queima dos combustíveis fósseis (derivados do petróleo) li-
bera gases como o gás carbônico (dióxido de carbono) e o mo-
nóxido de carbono, que se concentram em determinadas regiões 
da atmosfera e formam uma espécie de camada que bloqueia a 
propagação do calor, aumentando o efeito estufa. Esses gases são 
liberados nas indústrias, pelos automóveis nas cidades e na produ-
ção de energia nas usinas termelétricas. 

Outros gases contribuem para o efeito estufa, como o metano e 
o óxido nitroso. O metano é liberado pelo lixo e pelas fezes de ani-
mais. Nas grandes fazendas de gado, onde existem muitos animais, 
por exemplo, temos uma elevada liberação de metano. 
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PARA REFLETIR...
VAMOS LER COM OS COLEGAS O DEPOIMENTO ABAIXO:

“O vento está forte, a chuva é muita, talvez o dilúvio nos 
alcance” - Seremete Wajãpi*, em agosto de 2010.

“Atualmente há muitas estações distintas. Ontem fez 
verão, o verão como tem desde antigamente. Em julho nós 
brocamos a roça e, agora, em setembro, nós derrubamos a 
roça. Agora, em setembro, a chuva cai. Chuva, chuva, chuva, 
não para não, é realmente o tempo de chuva. Antigamente 
não era assim, só que hoje o tempo varia muito. Atualmente 
venta muito durante o verão, venta mesmo, por isso não 
acontece o verão. Há muito vento em setembro, antes não 
era assim, hoje é que venta muito, muito trovão, trovão 
também, tem muito trovão. Por isso os tempos de hoje são 
perigosos, eu tenho medo, talvez essa época acabe.

Por isso eu me pergunto: Por que a chuva não para? 
Talvez porque os não índios acabaram com a fl oresta para 
esses lados, lá para os lados das cidades eles deram fi m 
às fl ores. Por aqui, para os lados das roças, há fl oresta, 
ela existe como tem que ser, para o lado das aldeias, há 
fl oresta, mas o não índio talvez tenha exterminado a mata. 
O vento está forte, a chuva é muita, mesmo no verão cai. O 
verão é curto nos tempos de hoje e a chuva está presente, 
durante as três luas a chuva cai. Com essa chuva, talvez o 
dilúvio nos alcance. Você sabe o dilúvio? A água vai subir, 
os peixes acabarão, isso talvez leve à extinção. Muito difícil, 
porque não sabemos o que fazer, como lidar. Talvez o dono 
da terra e o dono das árvores estejam furiosos, talvez nosso 
dono esteja irado também.

Porque a existência dos não índios não presta. Eles 
colocaram cimento, fazem grandes estradas, isso deixa os 
donos furiosos. 
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Também eles arrancam o que há dentro da terra, 
arrancam ouro, minério também, por isso talvez o dono 
da terra esteja irado. Com todos nós o dono da terra está 
irado, ele também quer nos extinguir, talvez digam aos 
outros donos da terra. Por isso está assim, talvez por isso 
o verão não aconteça. Isto está certo no livro Janejarã. 
É isso que eu estou pensando. Por isso estou pensando: 
“por que o tempo está tão diferente?”. Diferente... A chuva 
não cessa, não para, não para mesmo. Talvez hoje, talvez 
no futuro, não vai mais ter verão, será a penúria. Por isso 
eu me preocupo de verdade. Se a chuva não parar, vai ter 
a escuridão. Não era assim antigamente, no tempo da 
pupunha já tinha verão. Hoje não. O verão está assim, a 
chuva cai durante o verão, para mim não está bom. Por isso 
eu penso mesmo. É só isso!

É horrível, vai nos agredir, nos matar. Pajé é quem sabe. Se 
pajé não souber que [o dono da terra] está nos agredindo, 
não vê que está nos matando... Mas quando vê, ele afasta 
o dono de nós, eles voltam para o seu lugar. Se pajé não vê, 
eles acabam com todos nós, vai nos varrer, nos exterminar, 
vai nos varrer, como dizem os Wajãpi.
Fonte: Depoimento registrados em Wajãpi, em agosto de 2010, e traduzidos por 
Dominique Gallois e Joana Cabral de Oliveira (ISA, 2011)
*Os Wajãpi vivem na Amazônia brasileira em um território que abrange terras nos 
estados do Amazonas e Pará.

A partir do depoimento apresentado acima, reflitam e conversem 
sobre os territórios das suas aldeias e descrevam as possíveis 
mudanças climáticas observadas nesses territórios e como 
essas mudanças modificam a vida das pessoas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Assim como observado pelos Wajãpi e relatado por vocês, nos 
dias atuais, muitas pesquisas já relacionam o aumento e a intensi-
dade das chuvas, secas, enchentes, tufões, maremotos, bem como 
o derretimento de geleiras nos polos e alagamento de ilhas e regi-
ões litorâneas em todo o mundo, com o aquecimento global. Desse 
modo, os ecossistemas naturais e o próprio clima no planeta já so-
frem os desequilíbrios causados pelas mudanças climáticas.

No Brasil, vários eventos climáticos extremos já foram 
registrados. A maior tragédia climática da história do país 
foi registrada no ano de 2011, na região serrana do Rio 
de Janeiro. Naquele ano, mais de 1.000 mortos e muitos 
desaparecidos foram registrados após uma grande chuva 
nas cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis. Essa 
chuva foi tão forte que concentrou, em um único dia, o que 
era para chover em quatro meses na região. 

FIGURA 12: Cidade de Nova Friburgo após a grande chuva de 2011. Foto: 
Valter Campanato/ABr.

Outro evento climático extremo foi a seca na Amazônia, 
nos anos de 2005 e 2010. Nesses anos não choveu o que era 
esperado para a região e muitos peixes e demais animais 
morreram porque nos rios não tinha água sufi ciente para 
eles viverem. As pessoas sofreram com a falta de água e 
até mesmo os maiores rios da região, como o Rio Negro e o 
Solimões, fi caram secos. 
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FIGURA 13: Mortandade de peixes em rio. Foto:Prefeitura de Salto (SP).

FIGURA 14: Represa do sistema Cantareira do Estado de São Paulo durante 
a seca dos anos de 2013 e 2014. Foto: Mídia Ninja.

Podemos citar, ainda, a seca no estado de São Paulo 
nos anos de 2013 e 2014. Esta seca provocou uma crise 
de abastecimento de água no Estado porque a água que 
abastece as cidades vem principalmente de represas, que 
fi caram com pouca água pela falta de chuva.

TERRITÓRIO: SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE E SAÚDE  47



Para controlarmos e diminuirmos os efeitos do aquecimento 
global é necessário que os países adotem medidas sérias para pre-
servação do ambiente. Dentre elas podemos citar:

a) Diminuição do uso dos combustíveis fósseis, como a gaso-
lina, diesel e querosene e aumento do uso de combustíveis 
biodegradáveis. 

b) Instalação nas indústrias de sistemas de controle de poluen-
tes.

c) Evitar o desmatamento e queimadas nas fl orestas.
d) Adotar agricultura e pecuária voltadas para o manejo sus-

tentável.
e) Plantar mais árvores nas cidades.
f) Fazer o replantio de árvores nas fl orestas desmatadas de 

acordo com as suas características originais.
g) Usar outras fontes de energias que não emitam combustíveis 

fósseis, como a energia do sol e a do vento.
h) Adotar práticas de reuso e reciclagem do lixo nas cidades, 

no campo e na fl oresta para evitar o acúmulo de lixo no am-
biente. 

Realize uma pesquisa na sua aldeia sobre as condições de vida 
e de saúde do seu povo. A pesquisa será realizada por meio de 

ATIVIDADE PROPOSTA

conversas (entrevistas) com os profissionais que atuam no Polo Base (AIS, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, dentistas, médicos, entre outros profissionais) e, também, 
com os professores, as lideranças indígenas e os mais velhos da aldeia.
As perguntas abaixo podem servir para organizar o roteiro de sua pesquisa:
a) O que, no território e no ambiente em que você vive, faz bem à saúde das pessoas?
b) Quais os principais problemas de saúde na aldeia que podem estar relacionados com 

o ambiente?
c) Existem problemas ambientais na aldeia, como desmatamento, grandes queimadas, 

contaminação por agrotóxicos, garimpo, poluição e contaminação dos rios, igarapés 
e lagos?

d) Os problemas ambientais influenciam a vida do seu povo?
e) Existe relação entre os problemas ambientais e os problemas de saúde?
f) O que é possível fazer para melhorar as condições socioambientais e a sustentabilidade 

no território da aldeia?
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Material de apoio:
-Vídeo: entrevista com o articulador indígena, Anápuáka Muniz 
Tupinambá, que explicou o significado da água para os povos tradicionais:
http://radios.ebc.com.br/bate-papo-ponto-com/edicao/2015-01/os-
povos-da-natureza-tem-este-tipo-de-respeito-pela-agua.
- Vídeo: A sombra de um delírio verde:
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/galeria-de-vide
oss/165?view=pgvideo&institucionais_limitstart=6&sugeridos_
limitstart=0#galeria
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SANEAMENTO E 
SAÚDE AMBIENTAL

neste texto vamos falar sobre a maneira como cuidamos do 
ambiente em que vivemos. Iremos discutir a importância do 
manejo ambiental para vivermos em um ambiente saudável. 

Vamos ver que a saúde ambiental é importante para os povos indí-
genas e que o Agente Indígena de Saneamento (AISAN) tem uma 
atuação muito importante nesta área de trabalho. O trabalho do 
AISAN é bem maior do que simplesmente cuidar do sistema de 
abastecimento de água nas aldeias. O trabalho da AISAN não en-
volve só o fornecimento de água, mas sim todo o ambiente da al-
deia e da região onde ele vive.

Vamos começar aprendendo um pouco mais sobre ambiente.

TEXTO 2

VOCÊ SABIA?
Ambiente é o lugar onde nós vivemos, com tudo o que 

existe em volta da gente. Nossa casa, nossa aldeia, o território: 
tudo está dentro de um ambiente, que pode ser uma região 
de mata, de cerrado, de caatinga, pode ser o pantanal, as 
cidades, as vilas rurais. Existem diversos tipos de ambientes 
onde estão os recursos naturais. Cada ambiente possui 
seus próprios recursos, fontes de água, matas, pedras, rios 
grandes e igarapés, praias. Diferentes tipos de animais, como 
minhoca, paca, cobra, pium, carrapato, escorpião, baratas e 
muito outros vivem naquele ambiente porque é ali eles mais 
gostam de viver. Os povos indígenas vivem em diferentes 
ambientes e conhecem a maneira de viver melhor no seu 
ambiente específi co. Sabem onde conseguir alimentos, 
recursos para construção de casas, sabem escolher o local 
da sua aldeia, onde obter água, onde fazer a roça. Para os 
indígenas, o ambiente é sagrado.

Ricardo Chagas, Renata Pallópoli Pícolli e Rui Arantes.
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O ambiente, portanto, é o espaço vivo e em movimento onde 
tudo acontece. Podemos ter um ambiente habitado por diferentes 
tipos de animais, pelo homem, por diferentes tipos de vegetação, 
ocupando áreas de planícies, de morros, de rios, de praias, em áre-
as de mata, de cerrado, de pantanal, enfi m, diferentes biomas. 

A ocupação do ambiente pelos animais, pelo homem e sua con-
vivência modifi ca o ambiente. A ocupação do ambiente por homens 
ou animais altera suas características e suas qualidades. Assim, os 
principais problemas ambientais estão relacionados com o modelo 
de ocupação do território, com o processo de produção que ocor-
re naquele território. Os problemas ambientais estão relacionados 
com os padrões de consumo e com o uso dos recursos naturais em 
determinado ambiente.

Leia o resumo e depois assista ao filme “Como lobos mudam 
rios”, para ver como a forma de ocupação de um território pode 
alterar o ambiente. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=nW5ztScNCYk#t=34

ATIVIDADE PROPOSTA

RESUMO DO VÍDEO “COMO LOBOS MUDAM 
RIOS”

O Parque Nacional de Yellowstone é um parque nacional 
localizado nos Estados Unidos da América  É o mais antigo 
parque nacional do mundo. Foi inaugurado em 1° de março de 
1872. O parque é famoso por suas fontes de águas termais e 
por sua variedade de vida selvagem, na qual incluem-se ursos, 
lobos, bisontes, alces, cervos, veados e outros animais. 

Nos anos 1990, os lobos já estavam praticamente extintos 
do parque. Cientistas então resolveram reintroduzir esses 
animais. Como todo mundo sabe, lobos são predadores e, por 
isso, muitos acreditavam que recolocar os lobos ali poderia ser 
prejudicial ao ambiente, que já se encontrava em desequilíbrio. 
O desequilíbrio ambiental era provocado principalmente pela 
grande população de cervos, bisontes (tipo de touro selvagem), 
alces e veados que estavam acabando com a vegetação do 
parque. 
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Discuta com os colegas sobre:
1) Como ficou o ambiente do Parque Yellowstone (Pedra Amarela) depois 

que os lobos desapareceram do parque?
2) O que aconteceu no ambiente depois que os lobos voltaram ao parque?

O ambiente determina a existência da vida. Se ele não oferece 
as condições para cada ser vivo sobreviver, fi ca impossível viver 
ali. Por isso é muito importante cuidarmos da saúde ambiental. O 
ambiente saudável garante nossa sustentabilidade.

Com a chegada dos lobos, esses animais passaram a ser 
caçados pelos lobos e por isso mudaram de comportamento. 

Eles deixaram de pastar na beira dos rios e nos vales por 
onde passam os rios e se mudaram para locais mais distantes 
dos rios, para se proteger dos lobos. Sem a presença dos 
bisontes e dos outros animais que pastavam, a vegetação na 
beira dos rios começou a se regenerar e muitos animais que 
viviam ali começaram a voltar e a ocupar de novo estas áreas, 
que agora estavam regeneradas. Os peixes aumentaram, as 
aves voltaram, outros animais também. Os lobos também 
ajudaram, portanto, na regeneração dos rios. Pois com a 
recuperação da vegetação, a erosão diminuiu, aumentou o 
volume de água nos rios, apareceram mais lagos, cascatas, 
piscinas naturais, contribuindo para a recuperação da vida 
selvagem no Parque Yellowstone. Ou seja, os lobos ajudaram 
a recuperação do parque, os lobos recuperaram os rios e o 
ambiente do parque fi cou mais saudável.

RELEMBRANDO O QUE É 
SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade pode ser entendida como tudo aquilo que 
fazemos no território da aldeia para suprir as necessidades 
das pessoas sem afetar a capacidade das gerações futuras 
de suprirem as suas próprias demandas, ou seja, sem esgotar 
os recursos naturais ou degradar o ambiente, sem torna-lo 
inadequado para a manutenção da vida.
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Muitos problemas são decorrentes da utilização inadequada 
dos recursos naturais e de como é feita a ocupação do território. 
A ocupação, quando não é feita de forma sustentável, pode gerar 
problemas ambientais e interferir na saúde ambiental e na qualida-
de de vida das pessoas. Podem aparecer problemas relacionados 
com a escassez de recursos naturais, com a poluição do ar, do solo 
e da água; problemas que interferem na saúde e na vida de quem 
ocupa o território.

A compreensão das diferentes estratégias de manejo ambiental 
nos territórios facilita o nosso entendimento de saneamento am-
biental. O saneamento ambiental é uma forma de manejo ambien-
tal para promover ambientes saudáveis. O saneamento ambiental 
é uma estratégia de promoção de saúde, importantíssima para os 
povos indígenas.

VAMOS LEMBRAR O CONCEITO DE 
MANEJO AMBIENTAL:

Chamamos de manejo ambiental a forma como cuidamos 
do ambiente e como nos relacionamos com ele. A maneira que 
utilizamos os recursos ambientais para obter nosso sustento e 
garantir nossa sobrevivência. Por exemplo, os povos indígenas, ao 
utilizarem as folhas das palmeiras para cobrir suas casas, estão 
fazendo o manejo dos recursos da fl oresta.

Manejo sustentável é o jeito de usar os recursos naturais para 
que eles sempre existam e não faltem para os fi lhos, netos e 
demais gerações que virão no futuro. O manejo sustentável só é 
possível se mantivermos o ambiente saudável.

A sustentabilidade depende de como ocorre o manejo dos re-
cursos naturais do ambiente.

Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Escreva ou 
desenhe o que você entende por desenvolvimento sustentável. 
Compartilhe o seu desenho ou texto com os outros agentes e 
discuta, em grupo, se na sua comunidade e no entorno da aldeia as 
pessoas praticam o desenvolvimento sustentável.     

ATIVIDADE PROPOSTA
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SANEAMENTO AMBIENTAL
O conceito de saneamento ambiental envolve uma série de 

ações que têm como objetivo tornar o ambiente saudável, livre de 
riscos para a saúde. O objetivo é que as pessoas possam viver em 
um ambiente que possa fornecer de forma sustentável os recur-
sos necessários para sobrevivência, como produção de alimentos 
e água de qualidade. O saneamento ambiental, também envolve a 
mobilização social, ou seja, as pessoas que vivem no território de-
vem trabalhar para manter o ambiente saudável.

ATIVIDADE
No texto anterior, trabalhamos os rios e as nascentes que 

passam na aldeia e em fazendas. Vamos, agora, trabalhar 
uma proposta de sustentabilidade e manejo deste rio e 
nascente para sua aldeia. Como são tratados rios, lagos, 
nascentes de água, água da chuva e mata ao redor de sua 
aldeia? Como são os locais para tomar banho e para fazer 
as necessidades fi siológicas (fezes e urina) em sua aldeia? 
O que está sendo feito para preservar os recursos naturais 
para as populações futuras em sua aldeia?

SANEAMENTO AMBIENTAL
O saneamento ambiental é o conjunto de ações e técnicas sociais e 

econômicas (socioeconômicas) que têm por objetivo alcançar níveis 
crescentes de saúde para um povo ou populações e, também, melhores 
condições ambientais. As técnicas e ações socioeconômicas do saneamento 
ambiental compreendem: 

a) A forma como se trabalha o manejo dos territórios, das habitações, das 
águas dos rios, dos lagos, das chuvas e das águas do subsolo (subterrâneas).

b) O manejo de esgoto sanitário e de efl uentes industriais e agrícolas, de 
resíduos sólidos (lixo) e de emissões atmosféricas.

c) O controle ambiental dos vetores transmissores de doenças e do uso e 
ocupação do solo.

d) A educação e a mobilização social na promoção da saúde, tendo 
como fi nalidade melhorar as condições de vida dos povos das fl orestas, das 
populações do campo e das cidades. 

Fonte: Conceito adaptado de Alexandre Pessoa (Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, da Fiocruz)
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O saneamento básico é assim chamado porque trabalha com o 
abastecimento de água potável; coleta, transporte, tratamento e 
disposição fi nal adequados de esgoto; limpeza e manejo de resídu-
os sólidos; e drenagem. Este conceito de saneamento foi defi nido 
pela lei nº 11.445 (05/01/2007), que estabeleceu as diretrizes na-
cionais para o saneamento básico, mas também podemos incluir 
como ação do saneamento básico o controle de vetores de doen-
ças. No país, a execução das ações de saneamento está sob a res-
ponsabilidade de órgãos públicos ou empresas privadas.

SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE 
AMBIENTAL

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico 
do homem (do ambiente) que exercem ou podem exercer 
efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social.

A saúde ambiental é um importante componente da Atenção 
Primária à Saúde e envolve diretamente a atuação do AISAN e da 
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). Na saúde am-
biental, o AISAN deve focar suas atividades no manejo do ambien-
te, detectando, identifi cando, analisando, prevenindo e corrigindo 
riscos ambientais para a saúde. 

É necessário, portanto, que os serviços de saúde e de sanea-
mento na aldeia e nos Polos Base trabalhem juntos para melhorar 
a saúde da comunidade. O trabalho do AISAN é estar atento e vi-
gilante para atuar na prevenção dos fatores de risco ambientais 
que ocasionam as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambien-
tal Inadequado (DRSAI). Conforme vocês poderão ver na unida-
de “Saúde e Natureza”, existem diversas doenças relacionadas ao 
ambiente, desde as doenças de veiculação hídrica até as que são 
transmitidas por vetores, que podem ser controladas com medidas 
de saneamento e saúde ambiental. 

SAÚDE AMBIENTAL
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Na área indígena, as ações de saneamento estão sob responsa-
bilidade do Departamento de Saneamento e Edifi cações de Saúde 
Indígena (DSESI), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SE-
SAI). 

O DSESI tem como atribuições planejar e supervisionar a elabo-
ração e a implementação de programas e projetos de saneamento, 
de edifi cações e de educação em saúde indígena, relacionadas à 
área de saneamento. Também é responsável por estabelecer di-
retrizes para a operacionalização das ações de saneamento e edi-
fi cações, bem como apoiar as equipes dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI) no desenvolvimento das ações de sa-
neamento e edifi cações.

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 
estabelece que as prioridades ambientais para uma política de 
atenção à saúde para essas populações devem contemplar a pre-
servação das fontes de água limpa e a construção de poços ou a 
captação de água superfi cial. 

Nas comunidades que não dispõem de água potável pode ocor-
rer a captação em fonte distante; a construção de sistema de esgo-
tamento sanitário e destinação fi nal do lixo nas comunidades mais 
populosas; a reposição de espécies utilizadas pela medicina tra-
dicional; bem como o controle de poluição de nascentes e cursos 
d’água.

Os sistemas de abastecimento de água, coleta e 
tratamento dos esgotos e de resíduos sólidos e especiais 
contribuem  para a melhoria da qualidade ambiental nas 
áreas indígenas.

ATIVIDADE
Responda às perguntas:
Qual é a situação de saneamento básico na sua aldeia? 

Quando o abastecimento de água foi instalado em sua 
comunidade houve algum impacto na saúde das pessoas? 
Conte o que aconteceu. Após a implantação do sistema de 
abastecimento de água em sua aldeia houve a diminuição 
de casos de diarreia? Você poderá apresentar o resultado 
da atividade em papel sulfi te ou apresentar em forma de 
desenho em papel cartolina.
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Na Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, as ações 
de saneamento básico ainda estão restritas ao abastecimento de 
água, ao destino adequado dos dejetos e resíduos sólidos e ao con-
trole de insetos e roedores. 

Entretanto, você deve ter percebido que a compreensão de sa-
neamento ambiental amplia o campo de atuação e trabalho do 
AISAN na aldeia. O AISAN, junto com a EMSI, deve atuar como 
agente promotor da saúde ambiental no território. Para atuar como 
promotor da saúde ambiental, o AISAN deve realizar as seguintes 
atividades:

• Monitorar as coleções de água na bacia hidrográfi ca.
• Manejar os resíduos perigosos da aldeia e da unidade de saú-

de (manejo de resíduos sólidos e manejo do esgoto).
• Atuar junto às escolas na promoção de educação ambiental.
• Discutir com a comunidade formas de prevenção de fogo, de 

desmatamento das matas ciliares dos rios e das nascentes.
• Elaborar plano de sustentabilidade dos recursos naturais da 

bacia hidrográfi ca do território.
• Elaborar estratégias de controle de vetores transmissores de 

doenças.

Portanto, as atividades do AISAN dentro do saneamento am-
biental referem-se às ações que ele deve realizar em seu território 
para eliminar os riscos relacionados ao manejo do ambiente, das 
nascentes, da proteção dos rios, da utilização da água de chuva. 
Inclui, também, a educação sanitária, o monitoramento da qualida-
de da água, do manejo do solo, dos resíduos líquidos (esgoto), dos 
resíduos sólidos e do controle ambiental dos vetores transmissores 
de doenças. 

Vamos analisar os resultados da pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), relativos ao 1º 
Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, que 

ATIVIDADE PROPOSTA

teve como objetivo descrever a situação alimentar e nutricional em crianças indígenas 
menores de 5 anos de idade. Foram pesquisadas 113 aldeias indígenas no período de 
2008 a 2009 no Brasil. O Quadro 1, mostra a origem da água utilizada para beber 
nas aldeias das diferentes regiões do país. O Quadro 2 mostra a incidência de diarreia 
nas crianças de acordo com a macrorregião. Observe atentamente os dois quadros e 
discuta com os colegas a relação entre as fontes de consumo de água nas aldeias e 
a porcentagem de casos de diarreia nas crianças indígenas em cada macrorregião do 
país.
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Quadro 1 – Origem da água utilizada para beber nos domicílios indígenas, segundo 
macrorregiões, Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 
2008-2009.

Quadro 2 – Distribuição das crianças menores de cinco anos por macrorregião de 
acordo com a incidência de diarreia na última semana, Inquérito Nacional de Saúde e 
Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil, 2008-2009.

Fonte: Inquérito Nacional de Saúde e 
Nutrição dos Povos indígenas, Brasil, 
2008-2009. Relatório Final n. 7 
(análise de dados)
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DO SANEAMENTO BÁSICO À SAÚDE 
AMBIENTAL NO TERRITÓRIO 
INDÍGENA

De acordo com os resultados da pesquisa, observamos, entre 
outras questões, que o abastecimento da população indígena que 
vive na região Norte do país é realizado, principalmente, nos rios, 
igarapés, lago e açudes. Também é na região Norte que a incidência 
de diarreia é maior no país. Portanto, essa atividade nos permitiu 
compreender melhor a importância do saneamento para a saúde 
das populações, pois são as populações que têm menos acesso ao 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo 
dos resíduos sólidos, entre outras ações que fazem parte do sane-
amento, aquelas com maior número de casos das doenças relacio-
nadas ao saneamento (como é o caso da diarreia).

Vamos estudar melhor as doenças relacionadas ao 
saneamento básico nos textos “Manejo das Águas” e 
“Manejo dos Esgotos”.

Discutimos em unidades anteriores que os territórios indígenas 
vêm sofrendo, ao longo da história, uma série de transformações 
sociais, econômicas e ambientais decorrentes do processo de con-
tato com a sociedade não indígena, o que têm relação com a saúde 
das populações. Desse modo, os impactos socioambientais provo-
cados pelo processo de contato pedem novas abordagens para o 
saneamento. É necessária a ampliação do conceito de saneamento 
básico, que não pode mais ser restrito à execução de obras físi-
cas de saneamento em abastecimento de água e melhorias sanitá-
rias (esgoto). É necessária uma visão mais completa do ambiente, 
como um espaço territorial vivo, pulsante e dinâmico. É necessário 
incorporar o saneamento ambiental como ferramenta de promo-
ção da saúde. 

Dessa forma, as diretrizes fundamentais do saneamento am-
biental são:

I. O saneamento ambiental é componente de base da Atenção 
Primária à Saúde na aldeia e na vigilância em saúde.

II. O trabalho de saneamento ambiental nas aldeias  tem como 
objetivo a redução e eliminação das Doenças Relacionadas ao 
Saneamento Ambiental Inadequado  (DRSAI).
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PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE
Conforme a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos In-

dígenas, a participação da comunidade nas ações de saneamento 
contribui para a universalização e melhoria dos serviços prestados. 
Para tanto, é necessária a participação ativa da comunidade nos 
diversos fóruns e instâncias em que as decisões são tomadas. 

A participação da comunidade e o controle social nas ações de  
saneamento (elaboração, implementação, monitoramento e ava-
liação das políticas públicas desenvolvidas) é um processo rico em 
aprendizagem. 

O papel de educadores ambientais não se restringe somente aos 
profi ssionais de saúde, aos AIS e AISAN. Todos os líderes da co-
munidade, os professores indígenas, os pais, os pajés, os velhos, as 
mulheres e os jovens podem ser educadores ambientais.

Portanto, todas as ações e atividades de saneamento ambiental 
executadas na aldeia deverão ser apresentadas, debatidas e con-
versadas com a comunidade. Isso faz com que as pessoas conhe-
çam o que está sendo proposto e executado na comunidade, facili-
tando o entendimento e a participação de todos. 

O AISAN tem um importante papel de educação ambien-
tal junto à comunidade, principalmente na promoção e 
na educação, eliminando prováveis riscos de contamina-
ção da água na utilização doméstica, em sua reservação 
intradomiciliar, no cuidado que deve ter nas ligações re-
sidenciais. O seu papel de educador ambiental deve ser 
exercido de forma constante para que a comunidade am-
plie os cuidados com a contaminação ambiental e com os 
sistemas de saneamento.

III. O AISAN é membro da EMSI.
IV. O trabalho do AISAN não se restringe à operação do sistema 

de abastecimento de água da aldeia, mas sim contempla a 
promoção de ambientes saudáveis, incluindo a bacia hidro-
gráfi ca de abrangência da aldeia.

V. O AISAN é um agente de promoção da saúde ambiental em 
sua aldeia.

VI. O manejo dos recursos naturais, do saneamento, do am-
biente, além da educação e da mobilização social, constituem 
diretrizes de trabalho para a melhoria da qualidade de vida 
dos povos indígenas.
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Vamos assistir ao vídeo do Comitê de Bacia Hidrográfica, 
disponível no endereço: https://www.youtube.com/
watch?v=mLw6zX71XaI  
Após assistir ao vídeo, converse com os outros agentes e discuta 
o que você considera importante fazer para melhorar o meio 
ambiente. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Podemos ver, com esta atividade, que a bacia hidrográfi ca tem 
grande infl uência na proteção ambiental. A área ocupada por uma 
bacia hidrográfi ca pode ser muito grande e, muitas vezes, vai além 
do território demarcado da Terra Indígena, pois os rios que passam 
pela aldeia podem ter suas nascentes fora da Terra Indígena.

VOCÊ SABIA?
Uma das formas de intervenção do trabalho do 

AISAN na bacia hidrográfi ca se dá através dos Comitês 
de Bacias Hidrográfi cas, pois é estipulado na lei nº 
9.433/1997 a participação, neste Comitê, de todas as 
pessoas que moram na região e que utilizam a água dos 
rios da bacia. Em alguns estados e municípios ainda 
não estão em funcionamento os Comitês de Bacias 
Hidrográfi cas e isso impede a participação indígena.

A lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelece 
que as pessoas devem solicitar ao governo uma autorização 
para uso da água para garimpo, mineração, irrigação de 
plantações nas fazendas, para navegação, para construção 
de hidrelétrica. Essa autorização chama Lei Outorga de 
Direitos das Águas.
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* Resposta no fi nal desta Unidade

A lei nº 9.433/1997 estabelece a participação de representan-
tes de órgãos do governo e da sociedade civil nos Comitês de Ba-
cias Hidrográfi cas. Para as bacias cujos territórios abrangem Terras 
Indígenas, deve ser garantida a representação do indígena neste 
Comitê. É muito importante que o AISAN discuta com seu povo 
a formação do Comitê de Bacia Hidrográfi ca, para que assim o rio 
que passa pela sua aldeia possa ser manejado e cuidado para as 
gerações presentes e futuras. 

O AISAN deve promover esta discussão com as aldeias que es-
tejam sob a infl uência da bacia, para a formação do Comitê, visto 
que ele tem como competência o planejamento e o controle do 
uso das águas. Esta lei estabelece, ainda, um sistema de gestão de 
recursos hídricos. 

Veja abaixo o trecho da lei nº 9.433/1997, que fala sobre os Co-
mitês de Bacias Hidrográfi cas. Os povos indígenas, de acordo com 
a lei, devem participar destes Comitês.

DOS COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS

Art. 37. Os Comitês de Bacias Hidrográfi cas 
terão como área de atuação:

I - a totalidade de uma bacia hidrográfi ca;
II - sub-bacia hidrográfi ca de tributário 

do curso de água principal da bacia, ou de 
tributário desse tributário; ou

III - grupo de bacias ou sub-bacias 
hidrográfi cas contíguas.

Parágrafo único. A instituição de Comitês 
de Bacias Hidrográfi cas em rios de domínio da 
União será efetivada por ato do Presidente da 
República.

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacias 
Hidrográfi cas, no âmbito de sua área de 
atuação:
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I - promover o debate das questões 
relacionadas a recursos hídricos e articular a 
atuação das entidades intervenientes;

II - arbitrar, em primeira instância 
administrativa, os confl itos relacionados aos 
recursos hídricos;

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da 
bacia;

IV - acompanhar a execução do Plano 
de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 
providências necessárias ao cumprimento de 
suas metas;

V - propor ao Conselho Nacional e aos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 
as acumulações, derivações, captações e 
lançamentos de pouca expressão, para efeito 
de isenção da obrigatoriedade de outorga de 
direitos de uso de recursos hídricos, de acordo 
com os domínios destes;

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e sugerir os 
valores a serem cobrados;

VII - estabelecer critérios e promover o 
rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo.

Parágrafo único. Das decisões dos Comitês 
de Bacias Hidrográfi cas caberá recurso ao 
Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera 
de competência.

 Art. 39. Os Comitês de Bacias Hidrográfi cas 
são compostos por representantes:

I - da União;
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II - dos estados e do Distrito Federal cujos 
territórios se situem, ainda que parcialmente, 
em suas respectivas áreas de atuação;

III - dos municípios situados, no todo ou em 
parte, em sua área de atuação;

IV - dos usuários das águas de sua área de 
atuação;

V - das entidades civis de recursos hídricos 
com atuação comprovada na bacia.

§ 1º O número de representantes de cada 
setor mencionado neste artigo, bem como os 
critérios para sua indicação, serão estabelecidos 
nos regimentos dos comitês, limitada a 
representação dos poderes executivos da 
União, estados, Distrito Federal e municípios à 
metade do total de membros.

§ 2º Nos Comitês de Bacias Hidrográfi cas de 
bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços 
de gestão compartilhada, a representação 
da União deverá incluir um representante do 
Ministério das Relações Exteriores.

§ 3º Nos Comitês de Bacias Hidrográfi cas 
de bacias cujos territórios abranjam Terras 
Indígenas, devem ser incluídos representantes:

I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 
como parte da representação da União;

II - das comunidades indígenas ali residentes 
ou com interesses na bacia;

§ 4º A participação da União nos Comitês 
de Bacias Hidrográfi cas com área de atuação 
restrita a bacias de rios sob domínio estadual, 
dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos 
regimentos.
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Nesta unidade falamos sobre a im-
portância do ambiente para a saúde. 
Discutimos também que o saneamento 
ambiental é uma estratégia de promo-
ção e proteção da saúde, pois um am-
biente saudável previne uma série de 
doenças. Foi comentado, também neste 
texto, que o saneamento ambiental nas 
aldeias indígenas não deve ser limitado 
somente à construção física do sistema 
de abastecimento de água. Existem ou-
tras ações importantes que devem ser 
realizadas para termos um ambiente 
saudável, tais como o manejo dos re-
síduos sólidos, líquidos e o controle de 
vetores. Aprendemos nesta unidade as 
novas competências que o AISAN deve-
rá desempenhar para trabalhar com o 
saneamento ambiental e, principalmen-
te, para modifi car sua forma de atuação 
junto à comunidade e à EMSI. 

O QUE 
ESTUDAMOS?
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EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE AMBIENTAL E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

neste texto, estudaremos as práticas relacionadas à educação 
em saúde e à educação ambiental, que são fundamentais 
para os serviços de saneamento em qualquer área urbana ou 

rural, bem como nas Terras Indígenas. Para iniciar o nosso estudo, 
vamos retomar alguns conceitos, já estudados anteriormente, e re-
fl etir sobre eles.

TEXTO 3

Escreva, a partir da conversa com os outros agentes, os conceitos 
de saúde, educação em saúde, saúde ambiental e saneamento 
ambiental, a partir da compreensão do grupo. Se ainda tiver dúvidas 

ATIVIDADE PROPOSTA

quanto aos conceitos, retome a leitura do assunto discutido na Unidade IV (Promoção 
e Educação em Saúde), na Unidade II (Saúde e Saneamento Ambiental) e na Unidade I 
(Território: sustentabilidade, ambiente e saúde). 
Depois, converse com os seus colegas sobre as seguintes questões: a equipe de 
saúde ou outros profissionais e pessoas conversam sobre a saúde de seu povo com 
a população da aldeia? Como é realizada essa conversa? As questões ambientais e de 
saneamento do território são discutidas nessas conversas?  

Herbert Pereira de Melo da Silva
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PARA LEMBRAR
Nessas conversas é importante lembrarmos o conceito de ambiente 

que discutimos nas unidades “Território: sustentabilidade, ambiente 
e saúde” e “Saneamento e Saúde Ambiental”. Logo, chamamos de 
ambiente o “lugar ou cada lugar onde nós vivemos. É o que existe em 
volta da gente, em volta da casa e da aldeia, onde existem os recursos 
naturais. No ambiente existem diferentes tipos de matas, pedras, rios 
grandes igarapés; todos os tipos de animais, como minhoca, paca, 
calango, cobra, pium, carrapato, escorpião e muitos outros; praia, 
gente, os espíritos donos dos recursos naturais, os diversos tipos de 
terra, como a capoeira; os morros e montanhas, as lagoas, o clima”.

Fonte: Professores indígenas da segunda turma de Magistério do Parque 
indígena do Xingu (ATIX-ISA, 2008).

CONVERSANDO SOBRE AS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO

Então, agora que você já participou de um bom debate sobre 
os temas em estudo (educação, educação em saúde, educação 
ambiental, saúde ambiental e saneamento ambiental), vamos nos 
aprofundar nesses assuntos que serão necessários para o seu tra-
balho e para a sua vida em harmonia com o seu ambiente natural.

Vamos entender como a educação ambiental funciona e quais 
são as suas características específi cas. Mas sem esquecer que a 
educação ambiental é parte da educação como um “todo” e não 
irá funcionar se não a entendermos como um “processo educati-
vo”. No processo educativo, as pessoas ensinam e aprendem ao 
mesmo tempo, por isso é um processo de ensino-aprendizagem. 
Esse processo se dá por meio do diálogo entre quem ensina e quem 
aprende e a partir da experiência das pessoas envolvidas, também 
conhecidas como sujeitos do processo. 

Em nosso caso, por exemplo, os sujeitos do processo são vo-
cês, Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e seus professo-
res nessa turma. Mas isso pode acontecer na própria aldeia, tendo 
como sujeitos você(s) e a(s) pessoa(s) da sua comunidade, quan-
do você(s) estiver(em) propondo ensinar algum assunto. Os sujei-
tos, nesse processo, também pode(m) ser você(s) e a equipe de 
saúde que trabalha na sua aldeia, os conselheiros, os trabalhadores 
de outras instituições, os gestores, ou seja, todos que vivem, mo-
ram, trabalham ou são gestores ou trabalhadores de instituições 
que atuam em área indígena, entre outros sujeitos.
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Você(s) já percebeu(ram) que nesse processo de ensino-apren-
dizagem é necessário também que exista conteúdo, ou seja, o quê 
será  aprendido e ensinado; e que exista um lugar (onde) e um 
tempo (quando) em que  esse processo ocorre.

Na Unidade IV (Promoção e Educação em Saúde Indígena) vo-
cês já aprenderam “como fazer”. Isso se chama “método”!  Um mé-
todo utilizado por todos os povos, até hoje, e defendido por gran-
des educadores, é o diálogo (conversa). 

Como vocês já apresentaram na atividade anterior, cada povo 
indígena tem sua forma de aprender e ensinar, que faz parte de 
sua cultura. Isso é um método que todos os profi ssionais da saúde 
precisam compreender para praticarem um diálogo de respeito e 
tolerância junto aos povos com os quais atuam. É muito importan-
te também sempre verifi car se o conteúdo (assunto) ensinado foi 
aprendido mesmo – e se foi bem ensinado. Se o método funcionou. 
E em que nível o assunto foi aprendido (muito ou pouco). Isso se 
chama avaliação. É importante avaliar a aprendizagem, o ensino e 
o método utilizado, para não repetir os erros cometidos.

Tudo bem até aqui? Então vamos resumir!
- Educação ambiental é uma forma de educação, como todas 

as outras, mas tem suas próprias características e conteúdos 
específi cos.

- Toda forma de educação é um processo de ensino-aprendiza-
gem.

- Esse processo se dá por meio do diálogo e deve partir da ex-
periência.

- O processo de ensino-aprendizagem possui várias caracterís-
ticas, tais como:

• sujeitos (quem ensina e quem aprende);
• conteúdos ( o que deve ser aprendido/ensinado);
• um lugar (onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem);
• um tempo para ocorrer o processo (carga horária);
• um método (como fazer esse processo ocorrer. Exemplo: o di-

álogo);
• avaliação (verifi cação do ensino/aprendizagem).

Antes de avaliarmos a aprendizagem deste tópico e prosseguir-
mos para o próximo, vamos trazer aqui uma descrição do modo 
de aprender e ensinar em uma comunidade indígena brasileira, os 
Bororo, no estado do Mato Grosso.
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Na educação tradicional entre os Bororo, o 
conhecimento das tradições ou sabedoria (erudu = “visão 
das coisas, instrução”; apud Enciclopédia Bororo, vol. 1, 
p. 581) é obtido pelos indivíduos gradativamente, por 
intermédio de técnicas pedagógicas, tais como a imitação 
do comportamento dos mais velhos, a memorização 
de códigos linguísticos e não linguísticos associados a 
atividades cerimoniais, o desenvolvimento de práticas 
sociais coordenadas pelos mais velhos durante as 
atividades de caça, pesca, coleta, plantio e manufatura.

A relação entre mestre (professor) e discípulo (aluno) 
se baseia num vínculo de parentesco real ou classifi catório, 
consagrado pelas cerimônias de nominação, de modo que 
os “pais” e “tios maternos/avós” por elas envolvidas passam 
a ser responsáveis pela educação dos seus nominados, de 
modo que cada criança Bororo possui seu tutor espiritual 
específi co (pode ser mais de um). É importante ressaltar 
que tal transmissão de conhecimentos entre nominadores 
e nominados, ou pais e fi lhos, envolve outras formas de 
solidariedade moral, tal como a retribuição por comida, já 
que os mestres, muito velhos para obtê-la por si mesmos, 
costumam recebê-la das mães dos discípulos.

Sugerimos a leitura completa desse texto, das páginas 
78 a 85, do livro citado, texto escrito por Renate B. Viertler.

Fonte: A questão da educação indígena – Comissão Pró-Índio/
SP. Editora brasiliense. Coord. Aracy Lopes da Silva.

A partir do conceito de educação ambiental e do processo 
educativo, escreva ou desenhe quais conteúdos você poderá ensinar 
e aprender em seu trabalho como AISAN. Quem irá aprender com 
você na aldeia? Quem irá ensinar? Onde poderão ser desenvolvidas 
as atividades?

ATIVIDADE PROPOSTA
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CONVERSANDO SOBRE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM SAÚDE

Então, esperamos que até aqui você tenha compreendido como 
se dá o processo educativo, porque agora vamos estudar algumas 
formas especiais de educação, que são a educação em saúde e a 
educação ambiental. 

Não iremos nos concentrar muito na educação em saúde, por-
que ela já foi estudada na unidade de educação em saúde que você 
estudou juntamente com os Agentes Indígenas de Saúde (AIS).

Vamos nos concentrar mais na educação ambiental voltada para 
o saneamento, a qual será intensamente trabalhada por você no seu 
dia a dia, em seu trabalho na sua comunidade. Entretanto, como já 
dito anteriormente, uma forma de educação completa a outra e, 
por essa razão, precisamos estar sempre atentos a todas aquelas 
características gerais da educação, bem como lembrar sempre das 
especifi cidades da educação em saúde e da educação em geral. 

Você já deve ter percebido que a educação em saúde que vem 
sendo praticada é muito concentrada em repassar às pessoas al-
gumas formas de cuidados com a própria saúde. Por exemplo, se 
uma pessoa tem uma doença como as parasitoses intestinais, ge-
ralmente as orientações para a pessoa fi car boa são: “você tem que 
tomar remédio, lavar as mãos, comer alimentos higienizados, be-
ber água sem contaminação, entre outras orientações”. 

Como já discutimos em outras unidades, para a pessoa ser cura-
da de uma doença como as parasitoses intestinais, não adianta só 
ela tomar remédio, se a aldeia não tem saneamento, por exemplo. 
As medidas para a pessoa fi car saudável não dependem só da von-
tade de quem está doente, mas também de medidas coletivas, nas 
quais a participação da equipe e dos gestores de saúde e sanea-
mento são muito importantes. 

Na saúde ambiental a situação não é diferente. Como exemplo 
desta questão, temos a contaminação das águas por agrotóxicos 
nas aldeias, onde possivelmente muitas pessoas são contamina-
das e fi cam doentes. Para que as pessoas fi quem boas ou para que 
se evite uma contaminação por agrotóxicos não adianta só a pes-
soa receber medicação, se os rios, o solo e o ar permanecerem con-
taminados. 
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Assim, para evitar que os ecossistemas das aldeias e as pessoas 
fi quem contaminados por agrotóxicos, precisaremos de ações que 
envolvam as instituições governamentais responsáveis pela saúde 
e pelo ambiente no território da aldeia.

Agora que você já conhece um pouco mais sobre o processo 
educativo, é possível também perceber que o repasse de informa-
ções não é o sufi ciente para que as pessoas aprendam os cuidados 
necessários, como formas de higiene e meios de prevenir doenças.

Mas essa falta de efi ciência não quer dizer que a educação em 
saúde seja inefi caz, ou melhor, não funcione. A questão pode estar 
no “como fazer” essa educação em saúde.

Existem várias formas de entender e fazer a educação em saú-
de, bem como a saúde ambiental. Propomos aqui uma concepção 
transversal e dialógica, a qual denominamos de integradora, para 
diferenciar das concepções assimétricas. 

As práticas educativas assimétricas focalizam o processo edu-
cativo como práticas dependentes de momentos formais e didáti-
cos, distanciando-se da vida cotidiana e dos saberes interculturais 
próprios das relações humanas. Esse tipo de prática limita o diálo-
go e a troca de saberes entre as pessoas e difi culta muito a apren-
dizagem, porque não é valorizada a experiência das pessoas e nem 
a realidade na qual ela está inserida. A prática assimétrica coloca 
as pessoas em posições desiguais: a pessoa que tem conhecimen-
to sobre o assunto deverá falar e se colocar na posição superior, 
enquanto as outras pessoas que estão ouvindo colocam-se em po-
sição inferior. 

Já a concepção dialógica envolve aquelas ações e atitudes que 
privilegiam o diálogo como método educativo, entre os sujeitos. 
Os conteúdos ou saberes são discutidos de modo transversal, isto 
é, os conteúdos estão ligados uns aos outros. 

Discuta com alguém essas palavras: DIALÓGICO (vem de diá-
logo, conversa); TRANSVERSAL (ideia de através, que passa pelo 
meio dos outros. Um conteúdo transversal aparece em várias uni-
dades de um mesmo curso). É importante entender isso porque o 
trabalho educativo em saúde e ambiente é TRANSVERSAL, pois 
você, AISAN, trabalhará educação em saúde e educação ambiental 
em todos os momentos das suas atividades.

Procuraremos agora esclarecer a concepção integradora. Ela 
nos permite trabalhar as práticas de educação em saúde que sejam 
mais adequadas ao processo de ensino-aprendizagem na situação 
do momento e do contexto que se quer e se necessita aplicá-las.
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Por exemplo, se houver necessidade de elaborar uma atividade 
para ser desenvolvida com alunos de escola, devem ser elaboradas 
estratégias que promovam o diálogo e a participação dos alunos e 
que possam ser desenvolvidas no pátio da escola, próximo a uma 
nascente, entre outros lugares da aldeia, mas devendo respeitar a 
disciplina estabelecida pela escola.  Também é possível vivenciar 
uma situação técnica de orientação de uso de uma bomba hidráu-
lica. Neste caso, um bom resultado do ensino seria a aprendizagem 
do uso adequado da bomba pelo sujeito que irá operar a bomba.

Em outro momento, poderá ocorrer uma situação de aprendiza-
do sobre o comportamento correto em situações de risco ambien-
tal, o que envolve tanto a atitude da pessoa quanto da comunidade. 
Neste caso, um bom resultado do ensino seria o sucesso na esco-
lha da atitude mais apropriada ao caso, tanto pelo indivíduo quanto 
pela comunidade. 

Veja que, em cada caso, se utilizaria uma forma diferente de en-
sinar e de aprender. Isto é, em cada caso, o AISAN deve optar pela 
forma mais apropriada para desenvolver a atitude esperada pelos 
sujeitos e comunidades. Entretanto, sempre deverá usar uma pos-
tura dialógica, não esquecendo que a educação em saúde é uma 
prática transversal, presente em todos os momentos do seu traba-
lho.

Para a atividade é importante que você e seus colegas se 
dividam em quatro grupos em quantidades proporcionais, 
conforme a orientação de seu professor. Nesta atividade, escolha 
um grupo para fazer uma dramatização de uma palestra para 

ATIVIDADE PROPOSTA

a comunidade sobre o tema “preservação do solo e do meio ambiente”, baseada na 
concepção assimétrica. Escolha outro grupo, que deverá fazer a dramatização de uma 
roda de conversa sobre o tema “preservação do solo e do meio ambiente”, baseada na 
concepção integradora. 
Os outros dois grupos ficarão observando as dramatizações e, ao final da apresentação, 
deverão relatar os pontos positivos e negativos da prática educativa realizada. Poderão, 
inclusive, filmar para que os alunos envolvidos na prática realizada possam rever seus 
desempenhos. Ao final do relato de cada dramatização, os grupos trocam de papel e 
realizam as mesmas atividades, podendo utilizar outro tema de sua área de trabalho, 
por exemplo, “tratamento da água em domicílios”.
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Agora, leia o conceito de educação em saúde.  Depois, discuta 
com seus colegas sobre esse e outros conceitos que você poderá 
pesquisar.

A educação em saúde é um conjunto de práticas 
pedagógicas, sociais, de conteúdo técnico, político e 
científi co que, no âmbito das práticas de atenção à 
saúde, devem ser vivenciadas e compartilhadas pelos 
trabalhadores da área, pelos setores organizados da 
população e pelos consumidores de bens e serviços 
de saúde e de saneamento ambiental (usuários do 
sistema). (Ministério da Saúde. Geras - Documento 
Básico. Brasília: MS/Geras, 1993. p.13 – aprovado no 
Conselho Nacional de Saúde). 

Elabore uma atividade educativa dialógica que você, juntamente 
com o AIS, poderia propor à Equipe Multidisciplinar de Saúde 
Indígena (EMSI), a fim de trabalharem com os usuários do 

ATIVIDADE PROPOSTA

posto de saúde ou da Casa de Saúde Indígena. O conteúdo seria: cuidados ambientais 
para prevenção da dengue. Procure organizar sua atividade com as características do 
processo de ensino-aprendizagem discutidas até aqui e listadas abaixo:
• sujeitos (quem ensina e quem aprende).
• conteúdos ( o que deve ser aprendido/ensinado).
• um lugar (onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem).
• um tempo para ocorrer o processo (carga horária).
• um método (como fazer esse processo ocorrer. Ex.: o diálogo).
• avaliação (verificação do ensino/aprendizagem).

Então, retomando o conceito de educação ambiental, em que ela 
se diferencia da educação em saúde? 

A diferença está nos assuntos (conteúdos e objetos de estudo). 
Enquanto a educação em saúde está voltada para todo e qualquer 
conteúdo que promova saúde ou previna doenças, como as pró-
prias atividades de saneamento ambiental, a educação ambiental 
volta-se mais especifi camente para os aspectos ambientais, ou 
seja, para os aspectos relacionados ao ambiente externo ao corpo 
humano.
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A educação em saúde, por exemplo, aborda desde conteúdos 
ambientais, como a forma de prevenção de doenças transmissí-
veis, como dengue, malária, diarreias, até os aspectos de cuidados 
pessoais com o corpo, com os alimentos, a fi m de evitar problemas 
que afetem a saúde dos indivíduos.

A educação em saúde é um campo de prática e conhecimento 
importante para trabalharmos a vigilância em saúde, segundo as 
peculiaridades sociais, econômicas e culturais; perfi l epidemiológi-
co; e saúde ambiental de cada comunidade. 

Já a educação ambiental volta-se para os conteúdos ambientais, 
no âmbito coletivo. Por exemplo, quando se trata da qualidade da 
água de consumo humano, manejo de resíduos sólidos, uso dos 
mananciais de água, das fl orestas e plantações, as atividades de 
educação ambiental devem envolver as pessoas da comunidade.

A educação ambiental preocupa-se com o entorno (o que está 
em volta) dos indivíduos, o ambiente em que vivem e no qual se 
desenvolvem – e não com os aspectos internos do corpo dos indi-
víduos.

Tanto a educação em saúde como a educação ambiental traba-
lham com a promoção da qualidade de vida e da saúde ambiental.   

Em síntese, a educação ambiental trabalha temas relacionados 
ao  ambiente em geral, enquanto que a educação em saúde traba-
lha assuntos voltados para a  saúde em geral. A educação em saú-
de aborda de forma coletiva e individual e a educação ambiental de 
forma coletiva.

Assista aos vídeos:
“Educação ambiental nas escolas indígenas em Tacuru – MS: 
https://www.youtube.com/watch?v=mZemOn1Z04s
“O Índio e a dengue”:
https://www.youtube.com/watch?v=lo97U4WNP20
Após assistir aos vídeos, em uma roda de conversa, comente o 
que você considera mais importante em cada um dos vídeos. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Então, concluímos que tanto a educação em saúde quanto a 
educação ambiental preocupam-se com a saúde ambiental. Mas o 
que é a saúde ambiental? A saúde dos rios, das fl orestas, dos ani-
mais, das pessoas enquanto grupo social, das comunidades, dos 
ecossistemas. Veja a seguir o que a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) entende como saúde ambiental.
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Conforme discutimos no texto “Saneamento e Saúde 
Ambiental”, a saúde ambiental se refere aos aspectos 
da saúde e da qualidade de vida humana determinados 
por fatores ambientais, sejam estes físicos, químicos, 
biológicos ou sociais. Refere-se também a teoria e 
prática de avaliação, correção, controle e prevenção 
daqueles fatores que, presentes no ambiente, podem 
afetar potencialmente de forma adversa a saúde humana 
de gerações presentes ou futuras. 

Fonte: (OMS, 1988) (http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/
forum/jacobo.pdf)

Vamos verifi car, então, as formas de realizar as atividades de 
educação ambiental, sabendo que as pessoas vivem no ambiente e 
sofrem as consequências do ambiente mal cuidado, como o efeito 
da poluição, da contaminação por agrotóxicos, das contaminações 
dos alimentos e dos animais no ambiente contaminado.

Essa falta de cuidados ambientais infl uencia não só a saúde das 
pessoas, mas a saúde da sociedade como um “todo”, pois as pes-
soas fazem parte da sociedade, compõem a sociedade e, se elas 
adoecem por causa do ambiente doente, a comunidade adoece 
também. Uma aldeia próxima de um rio contaminado possui várias 
pessoas que usam água ou pescam nesse rio e consequentemen-
te se contaminam também, tendo como consequência o adoeci-
mento de boa parte da aldeia, senão toda ela. Por exemplo, quando 
garimpeiros contaminam a água com mercúrio, matando peixes, 
levam as pessoas à desnutrição por falta da principal fonte de ali-
mento dos índios ribeirinhos. Nas atividades de educação ambien-
tal, o AISAN deve orientar as pessoas sobre a promoção e manejo 
do ambiente, destacando os cuidados que infl uenciam o ambiente, 
a saúde, a economia e a vida em comunidade. Essa integração en-
tre ambiente, comunidade e economia é conhecida como enfoque 
ambiental ecossistêmico.

Mas qual é a importância dessa forma de entender a saúde am-
biental?

A importância disso está no fato de que o trabalho ambiental, 
o saneamento e a educação ambiental não serão vistos apenas 
como práticas preventivas (forma de combater agentes etiológi-
cos transmissores de doenças, eliminando os processos de trans-
missão). Mas devem ser entendidos e aplicados como práticas 
promotoras da saúde, porque visam ao bem viver das pessoas.
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Segundo a lei nº 9.795, entende-se por educação ambiental 
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) propôs o 
Programa Nacional de Educação Ambiental e Mobilização Social 
(PEAMSS). Esse Programa baseia-se em princípios e diretrizes que 
levam a uma concepção ambiental ecossistêmica e integradora. E 
propõe ações que repercutem nessas três dimensões sociais: SAÚ-
DE, COMUNIDADE e ECONOMIA, além de promover o CONTRO-
LE SOCIAL, por meio da mobilização da sociedade para participar 
dos processos de gestão ambiental.

ATIVIDADE PROPOSTA
Escreva ou faça uma dramatização sobre o entendimento da 
turma sobre controle social e mobilização social. Se tiver ainda 
dúvidas quanto aos assuntos, retome a leitura da Unidade 
III Políticas de Saúde e Atenção Primária no Brasil e na Saúde 
Indígena.

No PEAMSS, a educação ambiental prevê a atuação continuada 
e ativa do controle social, por meio da participação popular em au-
diências e consultas públicas, no licenciamento ambiental, na exe-
cução dos planos municipais de saneamento básico e no direito à 
informação dos serviços prestados.

Você, AISAN, já observou a participação do seu povo ou você 
mesmo já participou de audiências ou da elaboração do plano 
de saneamento e saúde ambiental de sua aldeia? 

ATIVIDADE PROPOSTA

Devemos ampliar e garantir a participação das comunidades in-
dígenas nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, das Ci-
dades, Meio Ambiente, Educação e Recursos Hídricos, para trazer 
para o debate questões sobre saneamento ambiental nos territó-
rios indígenas. 
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Também deve ser incentivada a criação de conselhos ou grupos 
que discutam a educação ambiental em saneamento. 

A participação indígena nos conselhos poderá incentivar a dis-
cussão sobre a adequação de serviços de saneamento ambiental 
que respondam às necessidades e especifi cidades locais de cada 
povo indígena. Também poderá reivindicar a transparência das 
ações e das tomadas de decisão, segurança, a qualidade e a regu-
laridade dos serviços de saneamento. 

VAMOS RETOMAR O CONCEITO DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL DISCUTIDO NO 
TEXTO “SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL”.

Saneamento ambiental é um conjunto de ações técnicas 
e socioeconômicas. Tem por objetivo alcançar níveis 
crescentes de saúde ambiental e humana. Compreende: o 
manejo dos territórios, das habitações, das águas dos rios, 
dos lagos, das chuvas e das águas subterrâneas; o manejo 
de esgoto sanitário e de efl uentes industriais e agrícolas, 
de resíduos sólidos (lixo) e de emissões atmosféricas; o 
controle ambiental dos vetores transmissores de doenças e 
do uso e ocupação do solo; a educação e a mobilização social 
na promoção da saúde, tendo como fi nalidade melhorar as 
condições de vida dos povos das fl orestas, das populações 
do campo e das cidades.
Fonte: Brasil/MC. Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental. 
Experiências e recomendações. PMSS/OPAS. 2005. P.17 – Luiz R.S. 
Moraes:

Retome o mapa falante e complemente com as informações novas 
de que você dispõe. Esse mapa falante servirá de base para você ou 
seu grupo étnico na turma elaborarem propostas de melhoria das 
condições ambientais no seu território.

ATIVIDADE PROPOSTA
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UMA BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE MAPA FALANTE
O mapa falante tem sido usado também para estudar espaços geográfi cos, uma 

vez que está em consonância com o entendimento de território e de lugar como 
espaço do cotidiano, vivo, pulsante, em constante transformação. O espaço de 
levar a vida. O mapa falante é um instrumento que permite a  leitura da realidade 
a partir de vários olhares e diferentes participantes.  Na sua construção, as 
pessoas fazem uma representação coletiva de como veem a situação do território, 
identifi cando os pontos positivos e negativos, o que facilita o entendimento da 
situação encontrada e o planejamento de ações voltadas especifi camente para o 
espaço analisado.

Para facilitar o entendimento dessa técnica, vejam a explicação de como o 
mapa falante foi desenvolvido para identifi cação de problemas socioambientais 
e de saúde pública da comunidade indígena do Distrito de Iauaretê, município de 
São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Terra Indígena do Alto Rio Negro.

Inicialmente, os participantes foram divididos em grupos de acordo com a 
quantidade de pessoas presentes na atividade. Em média, foram formados três ou 
quatro grupos, escolhidos por eles, sendo que na maioria das comunidades optou-
se por formar grupos de mulheres, de homens e de jovens.

Foi observado que em cada grupo houve uma discussão prévia sobre o que 
desenhariam e então deram início aos trabalhos e cada integrante podia dar a sua 
contribuição. Em alguns momentos o desenho estava sendo construído por todas 
as pessoas do grupo de forma harmônica, com devida noção coletiva de espaço, 
proporções e sentido. Após cerca de 90 minutos, iniciavam-se as apresentações e 
discussões dos mapas.

Quanto aos aspectos negativos para a saúde, os participantes destacaram: 
pessoas defecando e urinando no solo (campo, mato e quintais) e na água (rio 
e igarapés); animais (cachorro e galinha) defecando na rua e nas quadras de 
areia, com possibilidade, segundo os relatos feitos, de transmitir doenças; resíduos 
sólidos dispersos no solo (barrancos na beira do rio e quintais) e na água (rio e 
igarapés), sendo lembrado inclusive sobre a queima de resíduos e afi rmado que 
latas e garrafas “sempre acabavam sobrando”. 

Ficou clara a interpretação dos participantes quanto à poluição e o risco 
da chuva levar os resíduos do solo para igarapés e para o rio. Eles também 
desenharam tanques para criação de peixes e comentaram que os mesmos, 
estavam “contaminados com carapanãs” (mosquitos) que transmitiam a malária 
e que, mesmo assim, utilizavam a água dos tanques ocasionalmente.

Nos desenhos mencionaram que o esgoto da Unidade Mista de Saúde de Iauaretê 
era despejado diretamente no rio Uaupés sem nenhum tipo de tratamento. Também 
desenharam uma bomba d’água em funcionamento destinada ao abastecimento 
de uma das vilas, do Polo Base e da própria Unidade Mista de Saúde, fato que 
preocupava os moradores.

Para saber mais sobre essa atividade leia o texto: Toledo, R. F.; Pelicioni, M. C. A 
educação ambiental e a construção de mapas-falantes em processo de pesquisa-
ação em comunidade indígena na Amazônia. disponível no endereço: http://
revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/382.
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Mobilizando a comunidade para uma intervenção de educação 
ambiental em saúde, com o auxílio da técnica do mapa falante.
Nesta atividade, você e seus colegas deverão se dividir em 

ATIVIDADE PROPOSTA

dois grupos. O grupo 1 deverá planejar e desenvolver uma atividade de “mobilização 
e orientação da comunidade e da equipe de saúde na coleta, acondicionamento 
e destinação adequados dos resíduos domiciliares e coletivos”. Os AISAN do grupo 
1 deverão “representar” uma pessoa (por exemplo, AIS, enfermeiro, profissional 
de saneamento, lideranças entre outros) na reunião. O grupo 2 será convidado para 
representar a população envolvida no momento da atividade de coleta, por exemplo. 
Neste caso, o grupo 2 só participará das atividades no momento final, quando já 
estiverem realizando a coleta e a destinação dos resíduos. 
Na atividade, o grupo poderá utilizar o mapa falante em reuniões comunitárias com a 
participação da EMSI e pessoas responsáveis por atividades de limpeza, descarte de 
resíduos sólidos, lixo tóxico, agrotóxicos, embalagens de medicamentos, convidando e 
incentivando todos a participarem da reunião. A partir do mapa falante, que poderá ser 
realizado em subgrupos, serão detectados os pontos e a necessidade de intervenção. 
Será então programado com os presentes o local e o dia da atividade de campo da qual 
deverão participar não só os presentes na reunião, mas toda as pessoas da comunidade 
que possam ser convocadas e mobilizadas para o dia “X”.
Os resultados poderão ser apresentados em forma de dramatização. A apresentação 
poderá ser gravada com celulares ou câmeras fornecidas pela coordenação do curso, a 
fim de facilitar as observações ao final, como forma de melhorar o desempenho, além 
de servir como documentação para o curso.
Depois de encerrada a primeira apresentação, o grupo 2 realizará uma atividade de 
revitalização das margens do Rio das Gaivotas, com o auxílio da técnica do mapa 
falante. 

Texto do Rio das Gaivotas: Relato de Matrinchã Grande, lideran-
ça da aldeia Lagoa Grande, apresentado em uma reunião de con-
selho de saúde:

“Lá nas cabeceiras dos rios nós estamos tendo problemas. To-
das as cabeceiras estão sendo desmatadas, tem muito boi cagando 
no rio e o pior: estão jogando veneno (agroquímicos) na água, que 
vêm parar aqui. Talvez agora nós não estejamos sofrendo tanto, 
mas os peixes, os macacos e todos os animais estão sofrendo. É 
deles que a gente se alimenta. Às vezes a gente vai caçar lá longe 
e vê aquele macaco magrinho, não tem mais fruta para ele comer. 
Até o peixe está com gosto diferente... Hoje temos que remar mui-
to para pegar peixe bom, a vida tá muito difícil por aqui, não sei o 
que vai acontecer com meus fi lhos e netos...”
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Nesta atividade o grupo deverá envolver a comunidade em geral, 
por meio de escolas indígenas e/ou não indígenas, solicitando 
autorização das autoridades da educação para realizar atividades 

ATIVIDADE PROPOSTA

educativas nas escolas, com o auxílio da EMSI; realizará a atividade de mapa falante 
com as crianças em sala de aula, a fim de que elas possam identificar a necessidade de 
revitalização, por meio do plantio de pequenas árvores nas margens do rio, nos locais 
que sofrem com assoreamento. Serão convidadas, também, a serem as guardiãs das 
pequenas árvores até elas crescerem. O grupo de atividade deverá preocupar-se com 
a segurança das crianças no momento da atividade, solicitando, portanto, que pessoas 
adultas responsáveis pelas crianças também as acompanhem no dia da atividade 
de campo, além dos professores e lideranças da região, que deverão também ser 
convidados e sensibilizados a participarem e até a adotarem uma árvore para cuidar, 
assim como as crianças. Da mesma forma que na outra atividade, agora o grupo 1 será 
convidado a colaborar com o grupo 2 na representação das crianças e das lideranças 
que participarão da atividade de revitalização das margens do Rio das Gaivotas. Ao 
final das duas dramatizações, deverão ser apresentados os relatos de experiências, que 
poderão ser realizados por meio de entrevistas filmadas com os participantes que assim 
desejarem. Esses depoimentos filmados ou escritos poderão compor o filme gravado, 
inclusive com outras atividades anteriores. O filme será editado e exibido em uma 
seção especial ao estilo cinematográfico, como festa de encerramento desta unidade.

A MOBILIZAÇÃO SOCIAL NAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS

Vamos nos deter um pouco sobre o assunto mobilização social, 
para depois retornarmos ao estudo da educação ambiental, já apli-
cando também as estratégias de mobilização da sociedade, para 
melhor desenvolvimento das atividades comunicativas e educati-
vas a serem realizadas pelo AISAN e pela EMSI.

A mobilização social ocorre quando um grupo de 
pessoas, uma comunidade ou uma sociedade resolve 
agir e age com um objetivo comum, buscando os 
resultados desejados por todos. 
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Antes de darmos sequência, vamos propor a leitura do texto 
“Xukuru de Ororubá reúne povos do Nordeste em assembleia 
que discutiu território e acesso à água”, como uma forma de 

ATIVIDADE PROPOSTA

aproximação dos AISAN ao formato de discussão temática e mobilização dos povos 
indígenas. O texto está disponível em: http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=new
s&action=read&id=7543.
Após a leitura, identifique com seus colegas e instrutor(es) as formas de organização 
e mobilização nas suas comunidades indígenas e os organismos de mobilização dos 
povos indígenas (conselhos, federações, associações etc).

A mobilização exige participação social da comunidade nos pro-
cessos de tomada de decisão. Entre as várias concepções de parti-
cipação destacam-se:

a) a participação simbólica: simples inclusão, sem que o sujeito 
tome parte ativa ou receptiva numa associação ou organização, 
como a simples fi liação a sindicatos;

b) a participação receptiva: quando um grupo ou indivíduo ape-
nas recebe um serviço do Estado, como ir ao posto de saúde;

c) a participação ativa: quando a população toma parte em uma 
ação ou conjunto de atividades decididas e propostas pelo governo 
e/ou lideranças, como no caso dos mutirões; e

d) a participação real: a que se identifi ca com as reivindicações 
da população para assumir parte das decisões sociais.

Esta última concepção se dá quando a comunidade participa do 
diagnóstico, execução, controle e avaliação das ações de saúde. Na 
área de saúde, isto começou a ser uma realidade com a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), com seus processos de municipali-
zação, descentralização e participação da sociedade civil, por meio 
dos conselhos de saúde. 

A mobilização social deve ser vista como participação social e 
não somente participação comunitária. A participação comunitária 
focaliza o envolvimento da população e acaba culpando a comuni-
dade quando ela, por si só, não consegue solucionar os problemas 
que dependem de muitos outros atores sociais.

Já a participação social envolve as pessoas, a comunidade, os 
gestores públicos, as organizações não governamentais que têm a 
ver, direta ou indiretamente, com o problema. 
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Devemos trabalhar a mobilização social envolvendo a partici-
pação social, ou seja, com o envolvimento de todos: comunidade 
(pessoas), gestores públicos, escolas, igrejas, entre outros.

A título de exemplo dessa diferenciação entre participação so-
cial e comunitária, na prática, podemos nos reportar a uma situ-
ação de casos discutidos em conselhos distritais (CONDISI), em 
que há representação de vários segmentos (atores) sociais que 
decidem sobre a realização de determinada ação ambiental, desde 
a captação dos recursos até a execução da obra. Esta ação carac-
teriza uma forma de participação social, em que todos direta ou 
indiretamente se responsabilizam pela ação desenvolvida.

Por outro lado, quando uma comunidade, por iniciativa própria 
ou por solicitação de autoridade(s) sanitária(s), decide sobre a 
escolha da implantação de determinada ação de saneamento am-
biental, para sua própria aldeia ou território, sem envolver os de-
mais atores sociais (escolas, igrejas, equipes de saúde, conselhos 
de saúde etc) estaria caracterizando uma forma de participação 
comunitária.

Como será demonstrado na Área Temática III: Processo de Tra-
balho do AISAN, você terá um papel importantíssimo como um 
desses atores sociais, articulando com os demais atores mencio-
nados e com a EMSI a participação social da sua comunidade nos 
processos de tomada de decisão (participação efetiva), bem como 
nas demais formas de participação social, que foram estudadas.

Nesta atividade, você e seus colegas deverão ser divididos em 
dois grupos. Cada grupo terá a função de conversar e analisar 
a forma de mobilização do povo Katiowa e do povo Peritari, 
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baseadas no texto do DSEI Rio das Gaivotas, para identificar: 
• qual o tipo de participação (comunitária ou social) em cada uma das situações;
• quais consequências poderão ter cada ação de mobilização desenvolvida em cada 

uma das situações;
• o que deve ser feito para a correta mobilização da comunidade, a fim de obter a 

intervenção ambiental pactuada com os demais atores sociais envolvidos no caso.
Ao final, cada grupo apresenta (por dramatização, desenho ou texto) sua solução, para 
toda a turma, com a orientação e observações do professor. 
Leiam o relato de Matrinchã Grande, liderança da aldeia Lagoa Grande, apresentado em 
uma reunião de conselho de saúde:
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“Lá nas cabeceiras dos rios nós estamos tendo problemas. Todas as cabeceiras estão 
sendo desmatadas, tem muito boi cagando no rio e o pior: estão jogando veneno 
(agroquímicos) na água, que vêm parar aqui. Talvez agora nós não estejamos sofrendo 
tanto, mas os peixes, os macacos e todos os animais estão sofrendo. É deles que a 
gente se alimenta”.

E mais ....
Há uma parte do território, onde vive o povo Peritari, que apresenta abundância de 
vegetação e recursos naturais. Nesse trecho nasce o rio das Gaivotas que percorre a 
região mais conservada da Terra Indígena.
Na parte leste, onde se localiza a aldeia do povo Katiowa, há outro curso de água, o rio 
do Brejo, cujas nascentes estão localizadas nas fazendas vizinhas. 
Veja que tanto o povo de Lagoa Grande, Peritari, quanto o povo Katiowa têm problemas 
com a conservação dos rios por conta dos desmatamentos, produtos químicos e 
fazendas. Portanto, precisam de intervenções ambientais para que possam manter suas 
fontes de recursos naturais, como a caça, pesca e coleta.
Considere o seguinte: o povo Peritari já se manifesta nos conselhos indígenas e delibera 
junto aos representantes indígenas e da sociedade presente nos conselhos, a fim de 
que sejam providenciadas ações ambientais em seu favor.
O povo Katiowa, que vive às margens do rio do Brejo, não possui a mesma mobilização, 
no entanto, já deliberou entre si em reunião da comunidade que irá tomar uma 
providência quanto ao reflorestamento das nascentes do rio. O problema é que as 
nascentes ficam dentro de fazendas e os proprietários não ficarão satisfeitos com o 
acesso dos indígenas às terras sem a permissão deles.

Estudaremos agora as estratégias de comunicação, educação 
ambiental e mobilização social propostas pelo Programa Nacional 
de Educação Ambiental e Mobilização Social (PEAMSS). Essas es-
tratégias devem seguir alguns princípios:

• Transversalidade e intersetorialidade – as iniciativas de edu-
cação ambiental e mobilização social perpassam toda ação 
de saneamento, promovendo a interlocução entre os seg-
mentos interessados, o diálogo entre os vários ramos (níveis) 
do conhecimento e a articulação dos diferentes programas e 
ações dos governos federal, estaduais e municipais. Além dis-
so, promovem a articulação da política de saneamento com a 
saúde, o meio ambiente, os recursos hídricos e a educação.
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No seu trabalho como AISAN, você irá orientar 
as pessoas e mobilizar a comunidade quanto ao 
manejo sustentável das águas, dos resíduos e 
do solo,  para responsabilizar-se com você pelas 
ações de saneamento ambiental. Essa mobilização 
deve estar integrada com as áreas de saúde, meio 
ambiente, educação, assistência social, entre 
outras, para participarem das ações de saúde e 
saneamento ambiental, tanto na gestão, tomada 
de decisão, quanto na execução de algumas 
tarefas.

No seu trabalho como AISAN, é importante 
que as pessoas saibam o que você está fazendo. 
Lembre-se de que o diálogo será sua principal forma 
de comunicação com as pessoas da comunidade e 
profi ssionais de saúde e de saneamento; será seu 
principal método de educação ambiental para que 
as pessoas ajudem a defi nir quais são os serviços 
que atendem as necessidades da sua comunidade. 
Não se esqueça de que quando as pessoas lhe 
ajudam a decidir o que fazer elas também se 
responsabilizam pelo que será feito. Isso não quer 
dizer que elas irão trabalhar no seu lugar, mas 
que elas poderão colaborar com você nas ações 
coletivas na comunidade.

• Transparência e diálogo – é essencial que a sociedade tenha 
acesso a informações sobre os serviços de saneamento e 
que participe da defi nição de prioridades e rumos na gestão 
e aplicação dos recursos. A participação da sociedade é um 
elemento fundamental na consolidação das políticas públi-
cas.

• Continuidade e permanência  – as ações de mobilização so-
cial e educação ambiental devem ser continuadas, buscando 
o impacto permanente na qualidade e efetividade no acesso e 
no direito aos serviços de saneamento.
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 No trabalho como AISAN, as ações de 
educação ambiental devem fazer parte de seu 
dia a dia de trabalho. A mobilização social 
também deve ser continuada,  isto é, deve-se 
dar continuidade às ações que você iniciar, pois 
assim ganhará credibilidade e obterá resultados 
a médio e longo prazo. Por exemplo, se você 
mobilizar a comunidade e as escolas para uma 
atividade de refl orestamento ambiental de área a 
ser preservada, esse trabalho deve ser continuado 
e realizado periodicamente, inclusive, escalando 
pessoas voluntárias para ajudarem você a 
monitorar o desenvolvimento das árvores.

 No seu dia a dia de trabalho como AISAN, 
você deve incentivar as pessoas a darem 
continuidade a tarefas, realizadas inicialmente 
com acompanhamento, mas que podem vir a 
ser feitas por conta própria, caso seja permitido. 
Por exemplo: uma pessoa que aprende a realizar 
a limpeza da caixa d´água de sua própria casa 
ou manutenção de alguma instalação. Por outro 
lado, as pessoas não devem simplesmente ser 
convocadas para fazer essas atividades. Elas 
precisam ser capacitadas, treinadas e decidirem se 
querem ou não realizar certas tarefas. Devem ter 
liberdade de decisão para participar de atividades 
quando forem convidadas. E as decisões devem 
ser democráticas, ou seja, sempre as pessoas 
devem ser consultadas sobre a participação 
delas. Isso pode ser feito por meio de reuniões na 
comunidade, com o apoio da EMSI.

• Emancipação e democracia  – a ação educativa deve promover 
a refl exão crítica, fortalecer a autonomia, garantir a liberdade 
de expressão e empoderar (dar poder, saber, autonomia) os 
envolvidos para a participação nas decisões políticas.
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Essas são as formas de atuar de acordo com os princípios do 
saneamento e da educação ambientais. Agora vamos entender 
como considerar as seguintes diretrizes do PEAMSS, com base nas 
orientações adaptadas do Caderno Metodológico para Ações de 
Educação Ambiental e Mobilização Social, elaborado pelo Minis-
tério das Cidades:
(a) Participação comunitária e controle social - busca estimular 

os diversos atores sociais envolvidos para se posicionarem nas 
decisões locais, como por exemplo, opinando na elaboração 
dos planos municipais de saneamento, assim como na análi-
se dos estudos e projetos realizados, no acompanhamento das 
obras em execução e na gestão dos serviços de saneamento. A 
comunidade deve ser atuante e defensora dos serviços que ne-
cessita, por meio dos conselhos de saúde e de meio ambiente e 
do diálogo entre as pessoas da localidade e os agentes.

(b) Possibilidade de articulação – essa diretriz visa a integração 
de programas, projetos e ações em educação ambiental, meio 
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e saúde 
que promovam o fortalecimento das políticas públicas em sa-
neamento no país. 

(c) Ênfase na escala da localidade – compreende que a participa-
ção social no nível local facilita a vinculação com as questões 
territoriais, econômicas e culturais fortemente ligadas às no-
ções de identidade e pertencimento de um povo. A proximida-
de da realidade que se quer modifi car, assim como dos fatores 
que afetam diretamente a qualidade de vida da comunidade, é 
um grande estímulo para a atuação das pessoas. 

(d) Orientação pelas dimensões da sustentabilidade – as inter-
venções em saneamento devem considerar as dimensões polí-
tica, econômica, ambiental, ética, social, tecnológica ou cultu-
ral. A continuidade e a permanência das ações contribuem para 
a sustentabilidade do processo.  

(e) Respeito às culturas locais – considera que a diversidade cultu-
ral presente no país proporciona uma riqueza de olhares e per-
cepções sobre a realidade que deve ser respeitada na condução 
do processo. As tradições locais, assim como seu patrimônio 
histórico, devem ser consideradas no planejamento das ações, 
uma vez que revelam a ligação da população ao lugar em que 
vive.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL  89



(f) Uso de tecnologias sociais sustentáveis – busca alternativas 
tecnológicas que levam em consideração o conhecimento po-
pular e a aplicação de técnicas simples, de baixo custo e impac-
to, e que podem dar melhores resultados frente à realidade de 
uma dada localidade. A tomada de decisão quanto às tecnolo-
gias que serão utilizadas, bem como o sistema de gestão dos 
serviços, não deve levar em consideração apenas os aspectos 
convencionais, mas observar, na formulação dos seus custos e 
benefícios, a participação popular, a inclusão social, aspectos 
culturais e tradicionais, entre outros. 

Façam a leitura do texto “Educação ambiental como proposta 
para a sustentabilidade: caso Bom Jesus da Aldeia”, dos autores 
Claudia C. L. Machado, Cristiano Chiaramonti e Lucia Izabel 
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Sermann, disponível em: http://www.unifae.br/publicacoes/pdf/IIseminario/pdf_
reflexoes/reflexoes_06.pdf 
Depois, assistam ao filme “Saúde Indígena é tema de reportagem 
especial da TV NBR”, disponível no endereço: https://www.youtube.com/
watch?v=v1aqGV9sUHE&feature=em share_video_user
Após a leitura e o vídeo, conversem com os colegas da sua turma e com os seus 
professores, a fim de que seja bem debatido tudo aquilo que despertar o interesse de 
vocês, principalmente a parte em que fala das atividades do AISAN, ou seja, as atividades 
de saneamento ambiental, bem como as situações que representam o conhecimento 
estudado e aprendido por você até aqui. 
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