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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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Nesta Unidade discutiremos a atuação dos Agentes 
Indígenas de Saúde (AIS) e dos Agentes Indígenas 
de Saneamento (AISAN) na construção do diag-

nóstico comunitário em parceira com os outros membros 
da equipe de saúde e com a comunidade, a fi m de iden-
tifi car a necessidade de saúde de seu povo para propor 
ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, 
desenvolvidas por meio de ações de educação em saúde 
e do fortalecimento da participação social. Estudaremos a 
educação indígena, educação escolar e educação popular 
e a importância destes modos de educar para o trabalho 
do AIS e do AISAN. Por fi m, conheceremos os materiais 
educativos que podem ser usados no trabalho em saúde 
do agente e da sua equipe multidisciplinar de saúde indí-
gena. 

Texto 1: O Diagnóstico comunitário como ferramenta para 
organização do trabalho da equipe de saúde.

Texto 2: Como podemos trabalhar a Promoção da Saúde? 
Texto 3: Educação indígena, educação escolar e a saúde.
Texto 4: Os materiais educativos na educação em saúde.
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O DIAGNÓSTICO 
COMUNITÁRIO COMO 
FERRAMENTA PARA 
ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO DA EQUIPE 
DE SAÚDE
n este texto iremos discutir uma etapa importante da organi-

zação e planejamento do trabalho da Equipe Multidiscipli-
nar de Saúde Indígena (EMSI) nas aldeias, que é o diagnós-

tico comunitário. Você já ouviu falar nisso? 

TEXTO 1

Faça uma conversa com outros agentes sobre o que vocês entendem 
pela palavra diagnóstico.

ATIVIDADE PROPOSTA

Ana Lucia de Moura Pontes e Carlos Eduardo Colpo Batistella.
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O diagnóstico comunitá-
rio é um processo de coleta 
e análise de dados sobre as 
condições de vida da popu-
lação, sobre as suas carac-
terísticas socioeconômicas, 
culturais, demográfi cas e 
epidemiológicas. O diagnós-
tico comunitário tem o obje-
tivo de entender a situação 
de saúde de um território 
ou aldeia, identifi car as áre-
as ou grupos populacionais 
mais vulneráveis, permitin-
do orientar o planejamento 
das ações de saúde. É um 
momento de identifi cação 
dos problemas de saúde, de 
suas causas e consequên-
cias (EPSJV, 2004).

A palavra “diagnóstico” é 
usada constantemente no nos-
so dia a dia de trabalho na saú-
de e se refere à parte da consul-
ta ou do atendimento feito pelo 
médico ou enfermeiro voltada à 
identifi cação de uma eventual 
doença. Fazemos o diagnóstico 
da doença na consulta com o 
objetivo de buscar as causas do 
problema e o melhor tratamen-
to.  A partir dessa ideia geral, o 
que seria então o diagnóstico 
comunitário?

O DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO COMO FERRAMENTA PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE DE SAÚDE  15O DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO COMO FERRAMENTA PARA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE DE SAÚDE  15



Problema de saúde é algo ou uma situação 
que atrapalha e traz prejuízos para o bem vi-
ver de sua comunidade e de seu povo; se re-
fere às situações de adoecimento e morte da 
população e também a difi culdades na ofer-
ta, organização e funcionamento de serviços 
de saúde (EPSJV, 2004).

Quando se tem um diagnóstico comunitário como ponto de par-
tida para o trabalho da equipe de saúde indígena, as ações podem 
ser organizadas, decididas e realizadas em comum acordo, entre 
profi ssionais e comunidade, considerando as características e os 
principais problemas do território. 

Mas, afi nal, para que serve o diagnóstico comunitário? 
O diagnóstico comunitário é como se fosse um relatório a res-

peito da comunidade. Este relatório serve para identifi car as causas 
e consequências dos principais problemas que precisam de inter-
venção. Serve, também, para apontar caminhos para a resolução 
dos problemas. 

O estudo do território realizado neste processo de diagnóstico 
é semelhante ao que o médico precisa fazer para dar o diagnóstico 
do problema de saúde apresentado pelo paciente. O médico obser-
va, conversa, faz uma série de perguntas e examina o paciente para 
saber qual é o seu problema, verifi car se ele precisa de algum exa-
me e defi nir a melhor forma de tratamento. No diagnóstico comu-
nitário também precisamos observar, conversar com as pessoas, 
conhecer como é a comunidade, quais as principais características 
da população e do ambiente, quais os problemas mais importantes 
e como eles podem ser infl uenciados por fatores locais, presentes 
na comunidade. Isso ajuda a realizar a organização e o planejamen-
to do trabalho de acordo com as necessidades e prioridades das 
comunidades e dos Polos Base de cada Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI). 

Já sabemos a importância do diagnóstico comunitário para o 
trabalho da equipe de saúde, agora vamos compreender que ele é 
feito em algumas etapas (CVE, 1997):
1- Inicialmente é preciso coletar dados sobre o território, a popu-

lação e sua situação de saúde. As informações sobre o território 
e suas necessidades podem ser obtidas por meio de conversas 
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CONSTRUINDO O DIAGNÓSTICO 
COMUNITÁRIO

com as pessoas ou grupos de pessoas e, também, pelos regis-
tros de dados e informações de saúde e de demografi a obtidos 
nos Polos Base e nos DSEI.

2- Depois, vamos analisar e interpretar os dados colhidos na etapa 
anterior para identifi carmos os principais problemas de saúde e 
os fatores que podem estar relacionados com a origem do pro-
blema e aqueles que podem ajudar na resolução do problema. 

3- Apresentação do diagnóstico comunitário. Nesta etapa, os pro-
fi ssionais de saúde e a comunidade vão discutir os problemas 
identifi cados e defi nir as prioridades que serão negociadas en-
tre todos da comunidade. Como a comunidade vê os problemas 
de saúde? Quais são os problemas de saúde que a comunidade 
percebe como mais importantes? Será que a comunidade vê um 
problema de saúde da mesma maneira que a equipe? Essas são 
questões que precisam ser conversadas e pactuadas junto com 
a comunidade, seus sábios, suas lideranças e seus conselheiros.

A elaboração do diagnóstico comunitário deve ser feita pela 
equipe de saúde e vocês, AIS e AISAN, devem conhecer e aju-
dar outros profi ssionais no levantamento das informações sobre 
os principais determinantes das condições de vida, de saúde e de 
doença de sua comunidade. É importante lembrarmos que tanto 
os indígenas como os profi ssionais de saúde têm conhecimentos 
e explicações próprias sobre os diferentes fatores e características 
que prejudicam a saúde da comunidade. Assim, as características 
da população, do território e dos recursos materiais, as condições 
ambientais, sociais e econômicas, as características culturais, a 
disponibilidade e a organização dos serviços de saúde: tudo isso 
determina as condições de saúde. 

Vamos ver a seguir quais as principais informações que pode-
mos incluir no diagnóstico comunitário.

1º passo: território, recursos e meio ambiente. Já sabemos que 
o território é o espaço onde as pessoas constroem as suas vidas 
e as suas histórias. Os territórios têm enorme infl uência sobre a 
saúde, por isso são necessárias informações sobre a disponibilida-
de de recursos para coleta e produção de alimento, locais de caça 
e pesca, locais perigosos, lugares sagrados e as características do 
lugar onde se vive e se trabalha.
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Retome o mapa feito por você no texto “Por que estudar o 
território indígena?”. Reveja o seu mapa e coloque novas 
informações:
- Estradas, ruas, trilhas e caminhos.
- Distribuição dos rios, lagoas, igarapés.
- Locais sagrados e perigosos.
– Distribuição das casas.
- Locais de lazer e religião: campos de esporte, templos, áreas 

sagradas para realização de rituais.
- Localização de plantação/roça e da coleta de alimentos.
– Locais de caça e pesca.
– Características da terra e vegetação do território.
– Identificar se na vizinhança do território indígena há fazendas 

de gado, soja, arroz, milho, madeireiros, garimpo e mineração.

ATIVIDADE PROPOSTA

VEJA O DEPOIMENTO DE UMA 
INDÍGENA SOBRE AS PRÁTICAS 
CULTURAIS DO POVO XAVANTE PARA 
A CAÇA E COLETA DE FRUTOS DO 
CERRADO.
“Muito antigamente, a gente andava muito no cerrado...
como se a gente dividisse o espaço com os bichos”, de 
Wautomoaba Xavante.

Antigamente as pessoas não fi cavam num lugar 
só, paradas. As pessoas andavam muito, usavam o 
território fazendo expedição.

Vou contar a minha vida, a minha infância eu vou 
contar. Eu não sou daqui, sou de um lugar que se 
chama Norosurã. Nossas mães contam a história 
assim para nós. 
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Minha mãe e minha avó gostavam de contar, eram 
contadoras de histórias. A minha tia, considerada 
minha mãe de criação, era boa para contar histórias, 
por isso eu sei contar.

Minha mãe me deu para a minha tia me criar. Ela 
que me ensinou todas as coisas da vida, me ensinou 
também a coletar frutas. Diferente dos warazu [não 
indígenas], a relação de parentesco entre os Xavante 
é próxima e forte, por isso minha mãe e meu pai me 
deram para o irmão de meu pai me criar.

Quem me ensinou foi quem me criou, quem me 
mostrou o mundo e com quem eu aprendi a coletar. 
Me ensinou muito, principalmente em relação à 
coleta. Eu aprendi com essa mulher, com essa tia que 
fez o papel de minha mãe. Ela me ensinou a buscar as 
frutas no cerrado, pegar os cocos e um dos cocos que 
ela me ensinou a pegar chama norõre. É em época de 
chuva que a gente colhe o norõre. A época da chuva 
é de fartura, colhemos muito e comemos muito essa 
fruta, que é muito forte. Eu sou de Norosurã, mas a 
minha mãe e minha família são de um lugar que se 
chama Parabubure.

De Cuiabá, os não índios vieram para ocupar o 
espaço e fazer guerra com os Xavante. Eles fi zeram 
um massacre nesse lugar, Parabubure, e nesse confl ito 
perdi minha mãe e meu pai. Depois desse massacre 
nos refugiamos na região de Pimentel Barbosa. 
Quando eu vim para cá eu já era grandinha, dava para 
ver o que estava acontecendo. 

Eu vim com meus irmãos e a partir daí eu cresci sem 
ter noivo, sem ter nada, já vim grandinha para cá. Nós 
viemos de um lugar que não tinha meninas para casar, 
não tinha mulher para casar. 
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Por isso que viemos para cá e nos casamos nesse 
lugar. Daqui nós fomos para São Domingos, Wedeze. 
Lá chegando criaram um grupo de idade para a gente se 
tornar adulto. Foi o primeiro grupo tirowa do Wedeze e 
eu fi z parte desse grupo. Foi lá que eu passei a participar 
do grupo tirowa. No grupo tirowa me formei, me tornei 
mulher e me casei.

Quando a gente se torna adulto, começa a produzir. 
Eu e minha irmã nos tornamos trabalhadeiras, a gente 
plantava muito, trabalhava muito e tinha muita fartura. 
Eu comecei a produzir, a plantar e a ter fartura, por isso 
meus fi lhos não passavam necessidade. Fui sempre 
trabalhadeira, tinha muita comida, plantava muita 
banana, plantava muito mamão.

Depois que tive meu primeiro fi lho, meu sogro 
[Apowë Xavante] começou a pensar em deixar aquele 
lugar, ele começou a andar, andar para encontrar um 
lugar para criar uma nova aldeia. Meu primeiro fi lho 
nasceu na Barreira Amarela e depois dele tive outros 
fi lhos. Depois de mudarmos para Barreira Amarela, 
meu sogro resolveu mudar de novo, ele começou a 
andar, procurar um lugar bom e resolveu mudar para 
esse lugar que hoje é a aldeia de Pimentel Barbosa. E 
nós mudamos para cá.

Quando a gente mudava de aldeia ou criava uma 
nova aldeia não passávamos necessidade, porque a 
roça que tinha eram as frutas do cerrado, a gente comia 
em qualquer lugar. 

Antigamente não nos preocupava uma mudança 
porque ninguém passava necessidade, já que tinham 
as frutas do cerrado. A gente sempre comia cará do 
cerrado, tipo wededu, a gente plantava muito, nunca 
passamos necessidade. 
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Meus fi lhos nunca passaram necessidade. Assim 
eram as coisas, era assim. Era assim a vida, assim tive 
meus fi lhos. E os fi lhos que tenho hoje foram esses 
que nasceram daquela época para cá. Meus fi lhos 
cresceram e começaram a ter fi lhos, aumentar a 
família.

Antigamente, muito antigamente, a gente andava 
muito, muito no cerrado fazendo expedição, como 
se a gente dividisse o espaço com os bichos. Os 
bichos andavam muito procurando comida e a 
gente andava muito, igual aos bichos. Antigamente, 
quando as pessoas ocupavam o espaço, andavam, 
faziam expedição, cada pessoa exercitava o seu 
conhecimento, tanto as mulheres em relação à coleta, 
quanto os homens em relação à caça, todo mundo 
exercitava seu conhecimento, era uma forma de 
aprender, era uma forma de viver a vida. É assim que 
a gente aprende a pegar as frutas, identifi car, aprende 
a quebrar e tirar a casca do sé. É assim que a gente 
desenvolve nossa habilidade e conhecimento, quem 
gosta de pegar o sé, vai pegar o sé, quem gosta de 
pegar outras frutas, pega outras frutas. A gente 
comia patede, wededú e poné ’re [tipos de cará do 
cerrado], e essas comidas estão indo embora e sendo 
esquecidas. Além dessas frutas tem o norõré, terãnti, 
terire [tipos de coquinho do cerrado]. Hoje acho que 
ninguém conhece, ninguém sabe ou se esqueceu o 
que é o terãti. Terãti é uma fruta muito gostosa, acho 
que ninguém sabe ou conhece.

Antigamente nossos avós conversavam muito 
com a gente e ao mesmo tempo nos ensinavam. Por 
isso quando as meninas fi cavam grandes já estavam 
preparadas porque receberam o ensinamento. 
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Um dos lugares onde andávamos muito é na 
região onde hoje é a cidade de Água Boa. Os lugares 
onde fazíamos expedição eram muito longe, hoje 
esses lugares são ocupados por cidades que são 
próximas às aldeias, era onde as pessoas andavam 
muito. Antigamente nossos avós ensinavam muito, 
muito mesmo. Eles falavam, a gente ouvia, aprendia 
e colocava em prática. Depois que aprendíamos as 
atividades, a gente substituía o trabalho de nossas 
mães, a mãe da gente já não trabalhava muito, pois 
a gente assumia a atividade doméstica. É assim que 
a gente pensava e levava a vida antigamente. É assim 
que é a vida”.

Fonte: Instituto Socioambiental - http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-
brasil-atual/narrativas-indigenas/narrativa-xavante

FIGURA 1: Mapa de território indígena - Fonte: FUNAI
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2º passo: levantamento de dados demográfi cos. Como já vimos 
anteriormente, esses dados nos fornecem informações sobre as 
características da população, incluindo o número de pessoas que 
ali nascem, migram e morrem; o número de habitantes por ida-
de e gênero; e sua distribuição por localidade. Todos esses dados 
são obtidos durante o cadastramento ou censo das famílias, que 
deve ser constantemente atualizado. A pirâmide populacional, por 
exemplo, serve para visualizar quantas crianças, jovens, adultos e 
idosos existem na comunidade. Essa classifi cação por faixa etária 
é importante para o diagnóstico comunitário, porque é possível co-
nhecer as necessidades de saúde de cada um dos grupos etários e 
depois pode-se planejar as ações de saúde específi cas.

Converse com seus colegas sobre as diferentes fases da vida de 
uma pessoa ao longo do tempo, desde o nascimento. Quais são 
as diferenças entre essas fases? De que modo estas diferenças 
influenciam no atendimento à saúde? 
Retome o levantamento da população de sua aldeia feito por você 
no texto “Povos indígenas: quem são?”. 
Escreva quais as necessidades de saúde de cada grupo etário: 
- Crianças e jovens.
- Adultos: homens e mulheres.
- Idosos: homens e mulheres. 
Lembre-se de que você pode acrescentar fases da vida que seu povo 
acha importante e que podem ter necessidades especiais.

ATIVIDADE PROPOSTA

3º passo: condições sociais e econômicas. São todas as infor-
mações que permitem saber como as pessoas vivem e o que elas 
fazem para viver. As condições de moradia, qual o material utiliza-
do para construir as casas, quais as principais atividades nas quais 
as pessoas trabalham, qual a origem dos alimentos consumidos, 
se há difi culdade de conseguir alimentos, como são os hábitos ali-
mentares, quais os meios de transporte utilizados para chegar nas 
aldeias ou para chegar nos centros urbanos. E, também, quais os 
tipos de trabalho que existem na comunidade, se há pessoas assa-
lariadas, se há cooperativas ou associações que geram renda e re-
cursos. Podemos, ainda, obter informações sobre o nível de renda 
e de escolaridade das famílias ou indivíduos.
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FIGURA 2: Representação de casa de um povo indígena. - Fonte: FUNAI

Por meio das visitas domiciliares, faça um levantamento sobre:
- Tipos de moradia na sua aldeia: principais materiais usados 
para construção das casas ou malocas
- As principais atividades de trabalho das pessoas da sua aldeia
- Os principais alimentos consumidos
- Os principais meios de transporte utilizados pelos moradores 
para se deslocar na região

ATIVIDADE PROPOSTA

4º passo: condição sanitária e ambiental.  São todos os dados 
e informações relacionados com o abastecimento de água potá-
vel, ou seja, quais são as fontes de água utilizadas para consumo 
e higiene, quais são as condições da rede de abastecimento e dos 
reservatórios de água, como é feito o manejo do esgoto e dos resí-
duos sólidos (lixo). Todas essas informações são importantes, pois 
existem vários tipos de doenças relacionadas às condições de sa-
neamento, principalmente as doenças infecciosas, como a diarreia 
e as parasitoses.
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Pesquisa: faça um levantamento sobre o abastecimento de água, 
destino das fezes humanas e do lixo produzido na sua aldeia:
- De onde vem ou onde o pessoal pega a água para beber e para 

higiene de cada moradia (nascentes de rio, rio, córrego, água 
encanada etc)

- Onde e como a água fica armazenada na aldeia e dentro das casas
- Como é o tratamento de água de cada moradia (filtração ou 

fervura da água e adição de hipoclorito de sódio na água utilizada 
para consumo)

- Locais de destino das fezes humanas de cada domicílio (fossa 
seca, buraco, ao redor da aldeia etc)

- Áreas de deposição de lixo (coletado, despejado no solo, enterrado, 
queimado etc) Lembre-se de falar dos diferentes tipos de lixo. O 
lixo orgânico, o da unidade de saúde e os outros.

ATIVIDADE PROPOSTA

ATIVIDADE
Procurar imagens, desenhos, fotos de 

pessoas pegando água no rio, água de 
torneira, banheiro de fossa, coleta de lixo, 
lixo amontoado, de forma a representar 
diferentes situações.

5º passo: contexto histórico e cultural. Essas informações di-
zem respeito à história de seu povo e de sua comunidade. Você 
sabe contar qual foi a origem do seu povo? Quais foram os prin-
cipais acontecimentos que marcaram a história da aldeia e das 
pessoas que ali vivem? Como foi a relação de contato com os não 
indígenas? Como é esta relação hoje em dia? E como a saúde da 
população mudou ao longo do processo de contato? Apareceram 
novas doenças e problemas de saúde? Essas informações são mui-
to importantes para entendermos como está a situação de saúde 
em seu território.
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Existem informações importantes para saúde que também estão 
relacionadas à cultura. Cada povo tem, em sua cultura, um sistema 
médico tradicional que tem sua própria explicação para o adoeci-
mento das pessoas. E cada povo tem, também, as suas próprias 
práticas de cura. Portanto, no diagnóstico comunitário é importan-
te saber quais são as principais práticas de cura, quem são os pro-
fi ssionais que conhecem e atuam no sistema médico tradicional 
de sua aldeia: os pajés, as parteiras, os rezadores, os raizeiros, os 
xamãs, dentre outros.  

As informações que relacionam cultura e saúde fazem parte do 
diagnóstico comunitário e são muito importantes tanto para o AIS 
e o AISAN como para os profi ssionais da equipe de saúde que atu-
am nas aldeias. Conhecer as práticas tradicionais de cura e quais 
as explicações que o sistema médico tradicional fornece para os 
diferentes tipos de doenças e agravos é importante na hora de pla-
nejar ações de promoção de saúde e de prevenção e tratamento de 
doenças. 

As ações de saúde do sistema médico não indígena, que chama-
mos de biomedicina ou medicina ocidental, não devem entrar em 
confl ito com o sistema médico tradicional indígena. 

SISTEMA MÉDICO 
TRADICIONAL

São os conhecimentos e práticas 
referentes ao corpo, saúde e doença, 
ou seja, são os conhecimentos a 
respeito do processo de adoecimento 
e de cura, de vida e de morte. Tais 
conhecimentos e práticas são 
culturalmente determinados, assim 
como o sistema político e o sistema 
econômico, e estão constantemente 
sendo ajustados e organizados. 
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Faça uma conversa com outros agentes sobre o que eles entendem 
por problema de saúde. Retome o conceito de problema de saúde 
apresentado no início deste texto. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Retome o levantamento sobre o sistema médico tradicional da 
população de sua aldeia, feito por você no texto “Saúde, um 
fenômeno cultural”. Faça um texto explicando sobre:
 - Algumas doenças que o pessoal está acostumado a tratar com os 
conhecimentos tradicionais da sua etnia.
- As principais práticas de cura usadas por sua comunidade para 
tratar as doenças.
- Os especialistas de cura e conhecedores da sua aldeia e região.

ATIVIDADE PROPOSTA

6º passo: levantamento dos principais problemas e recursos de 
saúde.  Neste levantamento é importante envolver todas as pesso-
as (pajés, rezadores, professores, agentes de saúde, profi ssionais 
dos serviços de saúde, caciques, lideranças, homens, mulheres, jo-
vens, dentre outros). É importante ouvir da comunidade o que eles 
consideram como problema de saúde. Nem sempre o que é con-
siderado um problema pela comunidade é de conhecimento dos 
profi ssionais de saúde. 

Na atividade anterior vocês devem ter percebido que surgiram 
diferentes opiniões sobre o que consideramos um problema de 
saúde, quais as causas de seu surgimento e, principalmente, como 
resolvê-lo. Como a saúde envolve muitos aspectos – sociais, cultu-
rais, biológicos, ambientais, dentre outros – a maneira de decidir o 
que deve ser feito para diminuir ou eliminar um problema de saú-
de depende do envolvimento de todos (profi ssionais de saúde e 
comunidade). Quando todos participam desta discussão fi ca mais 
fácil enfrentar os problemas de saúde.

É necessário conversar com a comunidade sobre como estão or-
ganizados os serviços de saúde no seu território. Isso inclui saber 
se os postos de saúde das aldeias e Polos Base estão em boas con-
dições de infraestrutura, se faltam profi ssionais de saúde e recur-
sos fi nanceiros, se os programas de saúde estão sendo executados, 
se há necessidade de melhorias na gestão. Enfi m, é uma discussão 
importante e ampla.
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A conversa para discutir os dados e informações de saúde de sua 
comunidade pode ser feita em reuniões comunitárias ou nas visi-
tas domiciliares. O importante é buscar a resolução do problema 
de forma coletiva, com a participação da comunidade e da equipe 
de saúde. Você já deve ter percebido que são muitos problemas e 
diferentes opiniões, por isso é importante que você e a equipe de 
saúde dividam as reuniões em quatro momentos: 1) identifi cação 
e formulação dos problemas; 2) priorização dos problemas; 3) ex-
plicação dos problemas, usando a rede explicativa do problema; 4) 
levantamento de propostas e plano de soluções (CVE, 1997; EPSJV 
2004).

1ª Etapa: identifi cação e formulação dos problemas

Você, juntamente com outros profi ssionais da EMSI, deve reu-
nir todas as informações disponíveis sobre o território: os recursos 
naturais existentes, os dados populacionais, as condições sociais 
e econômicas, as informações históricas e culturais. Todas essas 
informações ajudarão a conhecer as características gerais da po-
pulação de seu território.

Como vimos no texto sobre perfi l epidemiológico dos povos in-
dígenas, é importante que você conheça os dados que existem so-
bre a quantidade de doenças, quais são as doenças mais comuns, 
as mais graves, as que são transmissíveis, as que são ligadas ao 
meio ambiente e às condições de saneamento da aldeia. 

Também é preciso conhecer quais são as causas de remoção e 
internação de pacientes e, se houve mortes, qual a principal causa 
de morte. E procurar identifi car quais os fatores de risco para o de-
senvolvimento destas doenças ou agravos à saúde.

Procurar imagens de profissionais de saúde trabalhando juntos 
com curandeiros, pajés ou xamãs. Se você não encontrar uma 
foto, faça um desenho sobre essa situação de trabalho.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Discuta com os colegas da sua equipe se vocês têm dados sobre 
as condições de saúde e doença de sua aldeia. Escreva um texto 
explicando quais dados vocês conhecem e como fizeram para reuni-
los.   

ATIVIDADE PROPOSTA

FATORES DE RISCO 
Em se tratando de saúde, é 

qualquer situação que aumente a 
probabilidade de ocorrência de uma 
doença ou agravo à saúde. O termo 
“risco”, popularmente, além do 
sentido de possibilidade ou chance 
(oportunidade), tem o sentido de 
perigo. 

Fonte: Wikipedia

Você também precisa conhecer as informações sobre quais são 
os recursos de saúde disponíveis no território: quais são os tipos de 
serviços de saúde; os meios de transporte para as ações de imu-
nização, de vigilância em saúde e para remoção de pacientes; o 
número de profi ssionais das EMSI; se existem e qual é a atuação 
de especialistas de saúde locais, tais como pajés, rezadores, curan-
deiros e xamã.

Faça um levantamento de todas as ações de saúde (promoção, 
prevenção e assistência) desenvolvidas no seu território e 
identifique os responsáveis pelas mesmas. Não se esqueça de 
incluir os atores indígenas e não indígenas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Depois de coletados e organizados os dados e as informações, o 
AIS e o AISAN, juntamente com a equipe de saúde, vão poder dis-
cutir com a comunidade a situação de saúde da aldeia. Essa discus-
são vai servir para identifi car os problemas de saúde. Nesta etapa 
deve-se produzir uma lista com todos os problemas identifi cados 
por vocês da equipe e pela comunidade.

2a Etapa: Priorização de Problemas

Nesta etapa, vamos organizar a lista de problemas de acordo 
com suas características (EPSJV, 2004). Identifi cando:

• Tamanho do problema: se aumenta ou diminui
• População atingida: se atinge todas as pessoas ou só mulhe-

res, homens, crianças ou idosos
• Localização do problema: em uma aldeia, em uma região, na 

comunidade inteira ou no Distrito inteiro
• Dimensão temporal: quando ocorre o problema e quanto tem-

po ele dura (um dia, um mês ou um ano; ou se ocorre em 
algum período do ano).

Os problemas de saúde também devem ser classifi cados em 
dois tipos principais, de acordo com sua origem: 
- Problemas referentes às doenças e condições de saúde da popu-

lação.
- Problemas referentes ao funcionamento e organização dos servi-

ços de saúde.

Para fazer a organização dos problemas e identifi car suas ca-
racterísticas mais importantes é preciso responder às seguintes 
perguntas:
- O problema é frequente? Ele tem aumentado?
- O problema é importante? 
- É preciso fazer alguma coisa rapidamente para o problema não 

aumentar? 
- A equipe de saúde e a comunidade têm conhecimentos sufi cien-

tes para resolver ou enfrentar o problema? Quais?

Nesta etapa de discussão, as pessoas da comunidade e profi s-
sionais de saúde podem ser dividir em grupos para responder a 
essas perguntas em relação a cada problema. 
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A partir da análise das características de cada problema e da 
conversa entre todos participantes, pode-se fazer uma lista de 
quais problemas são os mais importantes, os mais urgentes para 
serem resolvidos. 

3a Etapa: Explicação dos Problemas

Agora que já priorizamos qual problema iremos resolver, preci-
samos conhecer e entender como ele surge, quais são suas causas, 
que fatores infl uenciam o seu aparecimento. Depois, é preciso ava-
liar quais as consequências, como o problema afeta os indivíduos 
e a comunidade. Uma estratégia para entendermos as causas e as 
consequências do problema é construir o que chamamos de “árvo-
re do problema” (Proformar, 2004). A árvore do problema é uma 
forma de organizar as ideias a respeito do problema que foi iden-
tifi cado. 

A construção da árvore do problema é feita em três etapas:
1. Colocar no tronco da árvore o problema central que foi iden-

tifi cado,
2.  Nas raízes das árvores são inseridas as causas do problema, 

o que a gente acha que está causando aquele problema. 
3. Nas folhas colocamos as consequências dos problemas.  
Abaixo temos um exemplo de construção da árvore do proble-

ma. Neste exemplo, o problema identifi cado é a presença de 
lixo nas ruas da comunidade. Vejam que foram identifi cadas 
várias causas para o problema e também várias consequên-
cias.

FIGURA 3: Reunião com a Comunidade Guarani sobre Saúde. Levantamento dos 
Problemas e suas explicações. Créditos: Acervo Projeto Xingu – EPM / Unifesp, 2009.
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COMO CONSTRUIR A ÁRVORE DO 
PROBLEMA JUNTO COM A COMUNIDADE 
(PROFORMAR, 2004)

Sugestão de condução de uma atividade de cons-
trução de árvore do problema: 
a) Listar todos os problemas identifi cados pela comu-

nidade e equipe.
b) Discutir qual o problema que será priorizado para 

uma primeira discussão.
c) Cada participante recebe três tarjetas para colocar 

as causas do problema na raiz.
d) O coordenador vai fi xando na raiz da árvore todas 

as causas do problema e retirando as causas repe-
tidas.

e) Depois, cada participante elege a causa que consi-
dera mais importante e justifi ca a sua escolha.

f) Os participantes discutem e negociam quais são as 
causas mais importantes.

g) Cada participante recebe novamente três tarjetas, 
para colocar as consequências do problema esco-
lhido para a vida e a saúde das pessoas da comu-
nidade.

h) O coordenador vai fi xando nas folhas da árvore to-
das as consequências do problema, retirando as re-
petidas.

i) Depois, cada participante elege a consequência que 
considera mais importante e justifi ca a sua escolha.

IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO 
COMUNITÁRIO PARA O TRABALHO DO 
AIS, DO AISAN E DA EQUIPE DE SAÚDE

Quando propomos a construção de um diagnóstico comunitá-
rio de saúde envolvendo a participação de todos é para que todas 
as pessoas da comunidade se ajudem a identifi car e a resolver os 
problemas. Este método é diferente da forma de trabalho dos hos-
pitais e serviços de saúde nas cidades. 
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A forma de trabalhar a saúde na qual todos são responsáveis 
pela saúde em seu território faz parte do que se chama vigilância 
em saúde. 

O modelo de vigilância em saúde busca identifi car os fatores 
que determinam os processos de saúde e doença. A vigilância da 
saúde é uma forma de trabalhar a saúde. Neste jeito de trabalhar, 
as pessoas devem fi car atentas, vigilantes para descobrir tanto os 
fatores de risco para as doenças como os fatores de proteção. Para 
esse modelo funcionar todas as pessoas são corresponsáveis pela 
saúde individual e coletiva em seu território. 

Na Vigilância em Saúde organizamos os serviços 
de saúde e o trabalho das equipes a partir do 
acompanhamento contínuo das condições de 
vida das pessoas que vivem num determinado 
território. O acompanhamento das condições de 
vida ajuda a identifi car os riscos de adoecimento 
e a planejar e desenvolver ações de promoção de 
saúde, de prevenção de doenças, de tratamento e 
de reabilitação mais adequadas à realidade local. 
Na vigilância em saúde temos que conhecer muito 
bem o território, todas as pessoas que vivem nele e 
os recursos disponíveis para fazermos ações com a 
participação da comunidade, de profi ssionais e de 
outros setores da sociedade. É o que chamamos de 
parceria da atuação intersetorial.

Atuação intersetorial se refere a atividades que envol-
vem mais de um setor, por exemplo, saúde e educação, ha-
bitação e esporte, saneamento e meio ambiente. Ou seja, 
quando trabalhamos de forma intersetorial trabalhamos 
com profi ssionais de outra área. Por exemplo, os agentes 
de saúde e de saneamento (área da saúde) podem tra-
balhar com professores (área da educação) para realizar 
ações educativas na sua aldeia.
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O diagnóstico comunitário, portanto, é uma ferramenta para en-
tender o que está acontecendo com a comunidade, para fazer o 
planejamento e a operacionalização das ações de saúde no territó-
rio quando trabalhamos com a vigilância em saúde. 

Como já vimos, o diagnóstico comunitário serve para:
- Identifi car origens, causas e consequências dos problemas de 

saúde
- Identifi car e escolher os recursos e estratégias que usaremos 

para resolver os problemas de saúde
- Defi nir as prioridades de ação dos serviços de saúde em con-

junto com a comunidade
Assim, o diagnóstico comunitário é o primeiro passo para orga-

nizar e planejar os serviços de saúde no modelo de vigilância da 
saúde.

Faça uma conversa com os outros agentes e monte um plano 
de trabalho para envolver as pessoas de sua comunidade na 
realização do diagnóstico comunitário. Procure pensar qual é 
a melhor forma de envolver as pessoas da sua comunidade 
para juntos vocês realizarem o diagnóstico comunitário na 
sua aldeia.

ATIVIDADE PROPOSTA

Reunir imagens ou desenhos que possam ilustrar 
todo o processo do diagnóstico comunitário em 
suas diferentes etapas: reunião comunitária, 
apresentação de dados epidemiológicos, 
identificação dos problemas, construção da 
árvore de problemas etc.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Neste texto estudamos que para trabalharmos com foco na vi-
gilância em saúde precisamos conhecer bem o nosso território, 
realizando o diagnóstico comunitário, que envolve descrever o 
meio ambiente, a demografi a, as condições socioeconômicas, as 
condições sanitárias, o contexto histórico e cultural e identifi car 
os recursos e problemas de saúde. Com relação aos problemas de 
saúde, sugerimos uma sequência de passos para, de forma ampla 
e participativa, levantar os problemas, priorizá-los e explicar suas 
causas e consequências.

O QUE ESTUDAMOS?
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COMO PODEMOS 
TRABALHAR A 
PROMOÇÃO DA 
SAÚDE? 

o sistema de saúde público brasileiro tem como objetivo não 
apenas tratar as pessoas que estão doentes, mas desenvol-
ver ações que ajudem as pessoas a não fi carem doentes (pre-

venção de doenças) e a melhorar suas possibilidades de viver bem 
(promoção de saúde). Neste texto, pensaremos um pouco sobre 
essas ações. Para construí-las precisamos refl etir sobre como e por 
que as pessoas adoecem em cada comunidade.

TEXTO 2

Para ampliar a possibilidade de viver bem numa comunidade, 
muitas vezes são necessárias ações que não estão diretamente li-
gadas aos serviços de saúde. Leia o depoimento de Mairawe Kaiabi:

CUIDAR DA SAÚDE NÃO É SÓ TOMAR 
REMÉDIO, É TAMBÉM CUIDAR DA TERRA
Por Mairawê Kaiabi
* Trechos de depoimento colhido e editado por Maria Cristina 
Troncarelli

Agora vamos conversar com algumas lideranças e 
também com algumas pessoas importantes: são os mais 
idosos que estão aí, já foram também lideranças da 
comunidade e hoje são nossos conselheiros, já passaram 
por muitas coisas.

Marcia Cavalcanti Raposo Lopes, Vera Joana Bornstein e Ana Paula Massadar Morel.
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[Vamos conversar] sobre o que está acontecendo 
aqui no momento, nós vamos ouvir mais um problema, 
o da desnutrição, que vem pra nós cuidarmos.

O branco, o caraíba, está maltratando esse rio Xingu. 
Todas as cabeceiras estão sendo desmatadas, estão 
botando muita coisa que a gente não gosta, tem muito 
boi cagando no rio e o pior: estão jogando muito veneno 
na água, que vem parar aqui. Pode não ter uma coisa 
forte agora, não sei como é que está, mas já tem alguma 
coisa aqui, alguma contaminação no rio. Quanto mais 
próximo da divisa, o problema é mais forte ainda, porque 
essa coisa chega até o limite do Parque. É ali que está o 
problema. E quem sofre com isso?

Talvez a gente agora não esteja sofrendo tanto, mas 
os animais, o peixe, o macaco já estão sofrendo, e é do 
que a gente se alimenta. É nossa comida. Às vezes a 
gente vai caçar lá longe, vê aquele macaco magrinho. 
Então, tudo isso tem a ver com essa conversa. Você vê 
o peixe, o gosto dele está diferente do que antigamente. 
Ele já tem um gosto diferente. Por que acontece isso? 
Ah, outra fala que é porque o peixe em tal época não 
fi ca gordo, é a mudança também de tempo, mudança de 
clima. Tudo isso muda. O pessoal estava comentando 
de mudanças no tempo do tracajá pôr ovo. Sei lá o que o 
mundo dos animais está pensando, está mudando para 
eles também? Está mudando. Então tudo isso atrapalha 
não só a nós, mas também a esse pessoal aí, os animais. 
Não adianta a gente só fi car aí cuidando da saúde 
isoladamente, ter um médico aqui para dar remédio, não 
é só isso. Esse espaço de manter os nossos produtos é 
uma coisa tão importante.

Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/narrativas-indigenas/
depoimento-kaiabi
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Depois de ler o texto “Cuidar da saúde não é só tomar remédio, é 
também cuidar da terra”, o que você achou mais importante? O que 
é necessário para que a sua comunidade tenha saúde?  

ATIVIDADE PROPOSTA

Mesmo que a poluição dos rios não seja um problema médi-
co, ela está diretamente ligada à saúde das pessoas. O rio poluído 
pode trazer muitos problemas de saúde. Pode afetar a produção da 
pesca e diminuir a sustentabilidade alimentar. Pode trazer proble-
mas de contaminação dos peixes e das pessoas por substâncias 
nocivas à saúde. O desmatamento pode secar as nascentes dos 
rios, pode provocar o assoreamento das margens, deixando o rio 
cada vez mais seco e com menor quantidade de peixes. Portanto, 
para promover saúde temos que promover condições de vida ade-
quadas, pensando no meio ambiente, na alimentação, no acesso à 
terra, nos aspectos sociais, econômicos e culturais. Como Mairawê 
Kaiabi disse: a saúde não é só dar remédio.

AGORA LEIA A SEGUINTE NOTÍCIA: 

INVASÃO EM TERRAS INDÍGENAS
Mesmo com a demarcação e homologação de 

algumas terras indígenas, 85% das áreas sofrem 
invasão, segundo estimativa feita pela Funai em 2000. 
Muitas dessas invasões acabam em violência. Como 
exemplo, pode ser citado o caso dos índios Xikrin 
do Catete, vizinhos da mineradora Vale no Pará, que 
tiveram suas terras invadidas em meados de 1980 
por madeireiros. A exploração de madeira está cada 
vez mais próxima da aldeia e tem causado um grande 
estrago à fl oresta.

O interesse por minérios também é um problema. 
A mineração, principalmente de ouro, tem levado à 
invasão das terras Yanomami, desde 1987. 
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Esses índios vivem na região montanhosa da fronteira 
do Brasil com a Venezuela. Uma grande invasão 
garimpeira do território Yanomami aconteceu de 1987 
a 1992, quando morreram cerca de 1.500 indígenas. 
Em outubro de 2007 os líderes Davi Kopenawa 
Yanomami e Dário Vitório Xiriana denunciaram uma 
nova invasão por aproximadamente 600 garimpeiros 
nas terras de seu povo.

Os confl itos com o poder local, que envolvem, 
inclusive, exploração imobiliária, são outro mal que 
atinge os índios. A Reserva Raposa Serra do Sol, em 
Roraima, na extremidade norte do país, fronteira com 
a Venezuela e a Guiana, é outro caso. A reserva é 
habitada por cerca de 15 mil indígenas, principalmente 
das etnias Macuxí, Taurepang, Wapixána e Ingaripó. 
Homologada em abril de 2005, Raposa Serra do Sol 
traz uma história de confl itos de quase 30 anos. 

A maior parte dos índios de Roraima lutou pela 
homologação da Raposa Serra do Sol em área 
contínua de 1,67 milhão de hectares, e não em ilhas, 
como queriam os agricultores e o governo local que 
invadiram as terras da reserva na década de 90.

Em 2004, em várias ocasiões ocorreram confl itos 
entre os índios da Raposa Serra do Sol e os não 
índios que viviam na região. Em agosto, índios da 
aldeia Macuxí chegaram a montar uma barreira 
de fi scalização para evitar a entrada de armas, 
combustível contrabandeado e bebidas alcoólicas 
na reserva. Três meses depois, na mesma região, 
criminosos utilizaram tratores para derrubar 37 
casas, postos de saúde e escolas. Os agricultores são 
os principais suspeitos do ataque.

Fonte: http://pessoas.hsw.uol.com.br/indios5.htm
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FIGURA 4: Índios Macuxi da Raposa Serra do Sol
Créditos: Divulgação/ Portal Survival International

Converse com os outros agentes sobre as seguintes questões: por 
quais motivos a terra é importante para o seu povo? Você acha que 
a luta pela terra está relacionada com a saúde? Por quê? Quem deve 
se envolver na luta pela terra?

ATIVIDADE PROPOSTA

Retome o conceito dos determinantes sociais da saúde estudado na 
Unidade II.  A partir da conversa com os outros agentes, reescreva 
o conceito de determinantes sociais segundo a compreensão do 
grupo. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Como vimos, a saúde é infl uenciada por diferentes fatores ou 
determinantes, que nem sempre aparecem como questões direta-
mente ligadas ao serviço de saúde.
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Pensar e agir sobre as questões que afetam as condições de vida 
da aldeia é pensar sobre o que chamamos de promoção de saúde. 
Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), as ações de pro-
moção de saúde são um ponto fundamental para melhorar as con-
dições de vida da população e garantir a saúde a partir do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A promoção da saúde está relacionada com ações 
que, muitas vezes, envolvem a mobilização política 
junto à comunidade para a transformação dos 
diversos problemas e situações que afetam o bem 
viver e a saúde das pessoas.

A saúde nas aldeias precisa ser pensada a partir de uma visão 
mais ampla de como as pessoas vivem e trabalham. Isso signifi ca 
que, para promover a saúde, precisamos conhecer a realidade das 
comunidades. Para isso estudamos o território e realizamos o diag-
nóstico comunitário em saúde.

As atividades de promoção de saúde envolvem não somente os 
profi ssionais de saúde, mas todas as pessoas da comunidade, lide-
ranças, homens e mulheres, conselheiros e também outros setores, 
como o setor da educação. As ações de promoção de saúde são 
ações amplas para melhorar as condições de vida e a saúde das 
pessoas.

Além da PNAB, o SUS também procura organizar as ações de 
promoção de saúde através da Política Nacional de Promoção de 
Saúde. Você conhece esta política? 

A Política Nacional de Promoção da Saúde defi ne promoção de 
saúde como: “uma estratégia de articulação transversal na qual se 
confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população 
em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas 
presentes no nosso País, visando à criação de mecanismos que re-
duzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a 
equidade e incorporem a participação e o controle sociais na ges-
tão das políticas públicas”.
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• Transversal: que segue em direção de través, atraves-
sado, que passa por diferentes níveis.

• Vulnerabilidade: situações que aumentam os riscos de 
adoecimento por qualquer causa.

• Equidade: igualdade de condições levando em conta 
as diferentes necessidades e desigualdades sociais.

• Controle social: participação da população na gestão, 
na avaliação e na defi nição das políticas públicas.

Para clarear melhor o conceito de Promoção da Saúde, vamos 
analisar algumas experiências em área indígena. O primeiro exem-
plo é um projeto desenvolvido em parceria com a organização não-
-governamental Instituto Socioambiental (ISA), a Federação das 
Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), a Organização In-
dígena da Bacia do Içana (OIBI) e o Instituto ATÁ. Trata-se de um 
projeto pioneiro de desenvolvimento sustentável e econômico jun-
to às comunidades Baniwa, que visa ajudar na melhoria das suas 
condições de vida.

CASAS DA PIMENTA BANIWA 
– UM ESPAÇO DE PRODUÇÃO E 
ARMAZENAMENTO DA PIMENTA 
JIQUITAIA PARA VENDA EM DIVERSOS 
LUGARES DO PAÍS

O que é - As “Casas da Pimenta Baniwa” 
são construções que oferecem os espaços e 
utensílios adequados ao processamento, envaze 
e armazenamento das diferentes modalidades de 
jiquitaia, produzida a partir das pimentas cultivadas 
pelas mulheres em roças e jardins das comunidades 
Baniwa.
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Como surgiram - Foram especialmente projetadas e instaladas 
a partir da orientação de um conjunto de pesquisas sobre o 
processamento desta iguaria, sobre os requisitos estéticos, de 
estabilidade e de uso sustentável de materiais nas construções 
tradicionais Baniwa, mas também para atender a exigências 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Papel estratégico e gestão - As “Casas da Pimenta Baniwa” 
são responsáveis por:
• Agregar a produção das roças familiares de uma determinada 

região de ocupação Baniwa
• Organizar o processamento e estocagem, sob protocolo 

especial de produção para o mercado
• Realizar o controle de qualidade e de fl uxo de informações 

que permite o total rastreamento da cadeia produtiva e de 
seus benefícios socioambientais

Perspectivas e desafi os
• Consolidar o arranjo produtivo da Pimenta Baniwa por 

meio do incremento sistemático do volume de negócios e, 
consequentemente, do número de famílias e comunidades 
envolvidas, com a expansão da Rede de Casas da Pimenta 
Baniwa (Tunui Cachoeira/Médio Içana-Cuiari, Ucuqui 
Cachoeira/Alto Aiari, Eibc-Pamáali/Médio-Alto Içana, 
Yamado/São Gabriel da Cachoeira e, ao menos, em outros 
quatro diferentes pontos da Bacia do Içana)

• Fortalecer a economia Baniwa com alternativas econômicas 
sustentáveis que reduzam pressão por garimpo, narcotráfi co, 
extrativismo predatório e outras atividades ilegais e 
degradadoras do meio ambiente e da qualidade de vida, 
sobretudo em zonas de risco e maior pressão na Bacia do 
Içana e afl uentes

• Consolidar a marca Arte Baniwa como patrimônio coletivo 
de amplo reconhecimento pelos povos Baniwa-Coripaco do 
Brasil, Colômbia e Venezuela.

Fonte: http://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/nova-casa-da-
pimenta-baniwa-e-inaugurada-no-alto-rio-aiari-am
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Converse com os outros agentes sobre como esse projeto pode 
melhorar as condições de vida e situação de saúde do povo Baniwa. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Discuta com os outros agentes sobre como esse projeto pode ajudar 
na situação de saúde da população. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora vejamos outra experiência, em outra região do Alto Rio 
Negro, que é o Projeto de Comidas Tradicionais, com mulheres 
indígenas, e que envolveu a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
FOIRN, Escola Indígena Baniwa e Coripaco e Escola Kalidzamai. O 
projeto realizou ofi cinas com as mulheres para registrar o preparo 
de comidas e gerou um livro.

FIGURA 5: Livro Comidas Tradicionais 
Indígenas do Alto do Rio Negro - 
Fonte: Fiocruz
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LEIA A REPORTAGEM: SOBERANIA 
ALIMENTAR INDÍGENA: CULTURA E 
ALIMENTAÇÃO ENTRE OS BANIWA DO IÇANA  

O II Encontro de Comida Tradicional Baniwa, realizado entre 
os dias 15 e 17 de fevereiro de 2010, em Santa Rosa, é uma das 
atividades do Projeto Soberania Alimentar Indígena: Cultura 
e Alimentação entre os Baniwa do Içana, Alto Rio Negro, 
fi nanciado pela Unesco/Museu do Índio – Funai e realizado pela 
Fiocruz Amazônia em parceria com FOIRN, EIBC/ACEP e Escola 
Kalidzamai. 

Preparar comida com “folha de maniwa” foi o processo que 
a dona Elizabete Brazão da comunidade local apresentou. 
Começando desde a colheita da folha de maniwa na  roça até 
estar pronto para ser desgustado, demorou dois dias. Depois 
de piladas, as folhas bem trituradas passam três horas no fogo, 
acrescentando três vezes a água. “Poucas mulheres fazem esse 
tipo de comida atualmente, porque exige tempo e dedicação, 
apesar de ser uma comida importante e uma alternativa para 
variar o cardápio da casa e ainda uma forma de aproveitar as 
folhas de maniwa que são pouco aproveitadas pelas mulheres”, 
disse Elizabete.

O livro é o resultado do esforço de mulheres indígenas e 
de pesquisadores para promover a soberania alimentar das 
populações tradicionais que vivem na região do Alto Rio Negro, 
situado no noroeste amazônico. É um registro histórico-cultural 
das práticas alimentares das populações tradicionais de São 
Gabriel da Cachoeira, que também apresenta depoimentos 
das mulheres indígenas e ensina a preparar  iguarias como 
quinhapira de peixe, cozido de paca, mingau de banana madura 
ou caribé de massoca, temperadas com pimenta jiquitaia.

Para saber mais sobre o livro “Comidas Tradicionais Indígenas do 
Alto do Rio Negro”, acesse: http://www.amazonia.fi ocruz.br/noticias-
98370/45-arquivadas/555-blank-13438243

Fonte: https://rbaniwa.wordpress.com/tag/pratos-do-rio-negro/
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Alguns projetos de promoção de saúde podem também estar 
mais diretamente ligados à saúde. Por exemplo, a Associação In-
dígena Hutukara do povo Yanomami, com o apoio do ISA, orga-
nizou um Encontro de Xamãs para fortalecer o intercâmbio entre 
os conhecedores e estimular que jovens aprendam essas técnicas 
que são importantes práticas de cura tradicionais. A valorização da 
cultura também é uma forma de promover a saúde.

FIGURA 6: Márcio Yawari, jovem aprendiz de xamã da região do Ajarani (RR), viajou 
para a comunidade do Watoriki (Demini), na companhia do líder Davi Kopenawa, 
para seu processo de iniciação ao xamanismo. Foto: Estevão Benfi ca Senra/ISA.

FIGURA 7: Observado pelo líder Davi Kopenawa, Márcio Yawari, jovem aprendiz de 
xamã, recebeu o primeiro sopro de yãkõana. Foto: Estevão Benfi ca Senra/ISA.
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VEJA A MATÉRIA ABAIXO SOBRE A FORMAÇÃO 
DE XAMÃS ENTRE OS YANOMAMI:

Em 8 de novembro, Márcio Yawari, jovem aprendiz de 
xamã da região do Ajarani (RR), viajou para a comunidade 
do Watoriki, na companhia do líder Davi Kopenawa, onde 
deverá permanecer por pelo menos quinze dias, para 
continuar sua formação. Márcio foi recebido por cinco 
experientes e respeitados xamãs Yanomami, que deverão 
acompanhá-lo e orientá-lo durante o árduo processo de 
iniciação ao xamanismo.

Sob a condução dos mais antigos e inalando por vários 
dias o pó alucinógeno yãkõana (resina ou fragmentos da 
casca interna da árvore Virola sp. secados e pulverizados) 
é que os jovens xamãs aprendem a ver os espíritos xapiripë 
e a “responder” a seus cantos. Uma vez iniciados, os 
xamãs Yanomami aprendem a chamar para si os xapiripë, 
para que estes atuem como espíritos auxiliares.

Esse poder de conhecimento e de comunicação com o 
mundo das “essências vitais” (utupë) faz dos xamãs os 
pilares da sociedade Yanomami. Escudo contra os poderes 
maléfi cos oriundos dos humanos e dos não humanos que 
ameaçam a vida dos membros de suas comunidades, 
eles são também incansáveis negociadores e guerreiros 
do invisível, dedicados a domar as entidades e as forças 
que movem a ordem cosmológica.

A FORMAÇÃO DE XAMÃS YANOMAMI
http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-rio-negro/
hutukara-e-isa-organizam-intercambio-para-formacao-de-
xama-yanomami
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Entre os Xavante da Aldeia Etenheritipá/Pimentel Barbosa, uma 
parceria entre a Associação da Aldeia, a Fiocruz e a empresa Col-
gate desenvolveu o Programa de Promoção à Saúde Bucal de Ete-
nheritipá-Xavante.

Este intercâmbio faz parte de um conjunto de iniciativas 
protagonizadas pela Hutukara, com o apoio do ISA, para 
fortalecer a tradição xamânica Yanomami por meio de 
Encontros de Xamãs e de Pesquisas Interculturais sobre 
o tema. Dois fi lmes, um livro e um CD de cantos foram 
produzidos inspirados nesses trabalhos.

Foi no Encontro de Xamãs de 2013, ocorrido na 
comunidade Serrinha, na região do Ajarani, que 
Márcio demonstrou o desejo de se tornar xamã. Até 
então, no Ajarani, devido a um dramático processo de 
desestruturação social que se deu com a abertura da 
Rodovia Perimetral Norte (BR-210) e o contato com a 
sociedade nacional, diversas práticas e tradições da 
cultura Yanomami estavam enfraquecidas e o xamanismo 
na região estava em vias de desaparecer. 

A oportunidade proporcionada pelo encontro marcou, 
então, a vida das comunidades da região, sobretudo, das 
novas gerações. A formação de Márcio, portanto, mais 
do que um momento importante na trajetória de um 
jovem xamã, representa a possibilidade de restabelecer o 
vínculo das novas gerações Yanomami com toda a riqueza 
intelectual e poética que o xamanismo envolve.

Fonte: http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-rio-negro/
hutukara-e-isa-organizam-intercambio-para-formacao-de-xama-yanomami
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Em 1999 foi iniciado um projeto visando à implantação de 
ações preventivas e de promoção à saúde bucal na aldeia 
Xavante de Etenheritipá (Programa de Promoção à Saúde Bucal 
de Etenheritipá-Xavante). Desde o início, o programa teve como 
princípios a participação comunitária, a promoção de saúde, 
o uso de tecnologia apropriada, a utilização de fl úor, enfoque 
multissetorial, treinamento de pessoal, dentre outros (...). Por 
ocasião do início do projeto, os Xavante desconheciam o uso da 
escova e creme dental como forma de higienização bucal e de 
prevenção de doenças. Possuíam, no entanto, outras formas de 
higienização bucal, baseadas no uso de um palito de madeira 
e bochechos com água. A introdução de uma nova forma de 
higienização bucal, com materiais desconhecidos que requerem 
uma técnica específi ca de uso, levou algum tempo para ser aceita 
e se difundir na comunidade. Por exemplo, no momento em que 
o creme dental começou a ser distribuído na comunidade, as 
crianças acharam mais interessante utilizá-lo como tinta para 
pintura corporal do que propriamente para escovação bucal. O 
reconhecimento das técnicas tradicionais de autocuidado com a 
saúde bucal e sua associação com a técnica “ocidental” fez com 
que, aos poucos, os Xavante fossem reconhecendo e entendendo 
a importância do uso de creme dental e escova para a saúde. Três 
componentes principais nortearam o programa em Etenheritipá: 
o componente educacional, o preventivo e o assistencial. O 
componente educacional procurou despertar o interesse a 
respeito da saúde bucal a fi m de que fossem incorporados 
hábitos de autocuidado com a saúde, através da construção 
de novos conceitos sobre saúde e doença. O componente 
preventivo disponibilizou acesso regular ao fl úor, seja através 
de creme dental ou da aplicação tópica. Este componente teve 
forte colaboração de agentes indígenas de saúde, treinados pelo 
Programa para realizar aplicações tópicas de fl úor e distribuir 
material de higiene bucal. O componente assistencial procurou 
garantir o acesso aos serviços clínicos odontológicos, no alívio 
da dor, na remoção de focos de infecção, restaurações de dentes 
recuperáveis e terapia periodontal básica.

Veja também a reportagem: http://horizontegeografi co.com.br/
exibirMateria/578/saude-sem-fronteiras

Fonte: Arantes, Rui Saúde bucal dos povos indígenas do Brasil e o caso dos Xavante 
de Mato Grosso. / Rui Arantes. Rio de Janeiro : s.n., 2005.
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Os projetos descritos anteriormente mostram diferentes formas 
de promover a saúde e o bem viver de etnias do país. Agora, vamos 
pensar quais as ações de promoção de saúde são realizadas por 
você e sua equipe de saúde junto à comunidade.

Converse com os outros agentes e escreva o que são ações de 
promoção de saúde e quais ações de promoção de saúde que você 
e sua equipe de saúde desenvolvem. Identifiquem as facilidades e as 
dificuldades no desenvolvimento dessas ações. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Para que a equipe de saúde faça as ações de promoção da saúde 
é importante que: 

1. Primeiramente, identifi que os problemas que prejudicam o 
bem viver da sua comunidade (essa atividade se refere à pri-
meira etapa do processo, ou seja, à identifi cação e formula-
ção dos problemas do diagnóstico comunitário).

2. Discuta com a comunidade o que poderia ser feito para me-
lhorar o bem viver de todos no território e para resolver os 
problemas que prejudicam esse bem viver.

3. Procure identifi car no seu território quais os outros setores da 
sociedade que poderiam participar da discussão e resolução 
dos problemas que difi cultam o bem viver na sua comunida-
de.

4. Procure elaborar ações de promoção de saúde garantindo a 
participação e o envolvimento de diferentes pessoas de sua 
comunidade e dos profi ssionais da equipe de saúde. 
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Em outras palavras, a promoção da 
saúde é uma forma de trabalhar a saúde 
envolvendo diferentes aspectos que se 
relacionam com as condições de vida e 
saúde das pessoas, como o acesso à terra, 
as questões do meio ambiente, o tipo 
de trabalho das pessoas, a alimentação, 
as condições de moradia, a educação, 
o saneamento etc. Enfi m, a promoção 
de saúde envolve todas as questões 
que aumentam a possibilidade de viver 
bem, de forma saudável. Esta forma de 
trabalhar também considera importante 
levar em conta as características de 
cada território e de cada cultura nas 
ações de saúde. Assim, trabalhar com 
promoção de saúde envolve discutir as 
questões que infl uenciam nas formas 
de viver e adoecer das populações e, 
portanto, precisam da participação da 
população nas suas soluções.

Para promovermos saúde, para vivermos melhor, precisamos 
fi car atentos às nossas condições de vida e diminuir as chances 
de adoecer, de sofrimento e morte. Já vimos que nossa saúde é 
fruto do ambiente em que vivemos, da nossa alimentação, da for-
ma como trabalhamos e de como a sociedade se organiza, ou seja, 
como as pessoas se relacionam entre si e também com os determi-
nantes culturais e econômicos.

Neste sentido, é preciso conhecer as concepções, os valores,  as 
formas de vivenciar a saúde e os fatores que infl uenciam ou produ-
zem saúde em cada população, comunidade ou aldeia. 
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Para muitos povos indígenas, para garantir uma boa saúde é pre-
ciso fazer festas para os espíritos, para que eles fi quem felizes e 
ajudem o povo das aldeias. Também é importante fazer as rezas 
certas para que as plantações deem bons frutos. Para os povos in-
dígenas fazer ou produzir saúde tem a ver com a nossa relação com 
a natureza e com os espíritos também.

O AIS e o AISAN são trabalhadores muito importantes para o 
desenvolvimento de ações de promoção da saúde, pois conhecem 
e vivem a realidade de sua aldeia. Eles sabem como as pessoas 
pensam sobre as questões relacionadas à saúde e podem ajudar 
a equipe e a comunidade a desenvolverem, juntas, atividades de 
promoção de saúde. O sucesso de uma atividade de promoção de 
saúde vai depender do envolvimento comunitário e do respeito à 
maneira como a comunidade vive e se organiza. 

O fi lme “Uma casa, uma vida”, produzido por TIBÁ (Tecnologia 
Intuitiva e Bio-Arquitetura) e realizado em uma aldeia Xavante (Al-
deia Belém), é um exemplo de projeto que envolve a participação 
comunitária e que discute novas formas de construção de casas.

Para assistir ao fi lme acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=9YXwvstqd0I

Depois de assistir ao filme, converse com os agentes sobre as 
diferentes maneiras de construir casas que aparecem no vídeo e 
sobre como isso pode influenciar o bem viver das pessoas. Qual é o 
conhecimento de seu povo na construção da moradia? 

ATIVIDADE PROPOSTA

No fi lme, percebe-se a importância da mobilização indígena e 
da negociação com agentes externos na construção das moradias 
e sua infl uencia no bem viver do povo Xavante. 

Há também outros exemplos de mobilizações indígenas, como 
a Aty Guasu (grande assembleia) do povo Kaiowá e Guarani e a 
Hánaiti Ho’únevo Terenoê Grande (Assembleia do Povo Terena). 
Essas mobilizações são importantes porque a comunidade se or-
ganiza para conversar e decidir o que fazer em relação às questões 
consideradas importantes. 
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Existem, ainda, outras formas de participação social que podem 
ser por meio dos sindicatos, organizações políticas, culturais, reli-
giosas, econômicas e conselhos.

Como vimos na Unidade III, as principais formas de participação 
social na saúde, normatizadas (com regras estabelecidas) pelo Mi-
nistério da Saúde são as Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde. A participação social é muito importante para a promoção 
da saúde e envolve o protagonismo das pessoas na elaboração e 
implementação das políticas públicas. 

Ao falar em protagonismo estamos nos referindo à participação 
da população tanto na construção das políticas como na identifi -
cação dos problemas e das necessidades de saúde que são perce-
bidas e vivenciadas pela comunidade, como vimos no vídeo “Uma 
casa, uma vida”. 

Protagonismo é o processo 
de protagonizar, de ser o 
protagonista, o fi gurante principal 
de uma apresentação. Do latim 
“protos” – principal, primeiro – e de 
“agonistes” – lutador, competidor.

Protagonismo é um termo 
muito usado no teatro, no 
cinema, na novela, para se referir 
ao personagem principal da 
encenação. Neste caso, dizemos 
que as pessoas da comunidade, 
vocês, toda a equipe e outras 
pessoas de outras instituições 
devem ser protagonistas, devem 
ser atores, devem participar dos 
planos e das ações.
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Discuta com os outros agentes se existe, na sua aldeia, espaços ou 
momentos para discutir os problemas e as necessidades de saúde 
com toda população.
Você participa ou conhece o Conselho Local e Distrital de Saúde da 
sua região? Como está a atuação do Conselho Local e do Conselho 
Distrital na sua região?
Como você poderia mobilizar as pessoas da sua aldeia para discutir 
e atuar sobre os problemas de saúde?
Faça um plano de trabalho junto com sua comunidade para realizar 
ações de promoção da saúde. Coloque em prática o que você 
aprendeu neste curso e depois, na próxima etapa, apresente sua 
experiência para os colegas.

ATIVIDADE PROPOSTA
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EDUCAÇ Ã O IND Í GENA, 
EDUCAÇ Ã O E SCOLAR E   
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

na Educação em Saúde encontramos conhecimentos que são 
importantes para trabalharmos na vigilância em saúde. Como 
já conversamos, dentro da lógica da vigilância em saúde, to-

dos têm que fi car atentos à sua própria saúde, todos são respon-
sáveis pela própria saúde e pela saúde da comunidade. Portanto, é 
necessário que as pessoas saibam como cuidar da própria saúde, 
da saúde dos fi lhos, da saúde de sua família. 

TEXTO 3

O conhecimento em saúde é transmitido de maneira individual 
ou coletiva. Geralmente os conhecimentos são passados dos pais 
para os fi lhos. Os pais educam seus fi lhos e ensinam a eles como 
devem cuidar do corpo e da saúde. 

Ronaldo Travassos e Ana Paula Massadar Morel
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Em geral, os povos indígenas têm muitos conhecimentos e prá-
ticas para cuidar do corpo, da saúde e evitar doenças. Muitos des-
ses conhecimentos são repassados de geração para geração. Em 
todas as fases da vida existem práticas, cuidados, dietas, rezas, 
raízes, resinas e óleos que ajudam a construir um corpo sadio e 
evitar doenças. É muito importante que esses conhecimentos se-
jam valorizados e os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes 
Indígenas de Saneamento (AISAN) podem ajudar a passar essas 
informações para a equipe técnica. Muitos profi ssionais que traba-
lham nas áreas indígenas não conhecem estas práticas e já querem 
passar o seu próprio conhecimento, da medicina dos não indíge-
nas. Para que a comunidade tenha saúde e se previna de doenças, 
os conhecimentos dos indígenas e dos não indígenas precisam ser 
compartilhados e todos precisam caminhar junto.

Os AIS e AISAN têm outro papel muito importante, que é passar 
para a comunidade, para as pessoas, os novos conhecimentos e 
cuidados com a saúde para prevenir doenças e melhorar as condi-
ções de vida. Talvez esta seja uma das principais funções dos agen-
tes: a educação e a transmissão de conhecimentos em saúde para 
a sua comunidade e também para a equipe de saúde.

Os AIS e os AISAN conseguem ensinar os indígenas sobre os 
conhecimentos de saúde dos não indígenas, pois eles aprenderam 
com os brancos. E conseguem ensinar aos não indígenas os co-
nhecimentos de saúde dos indígenas, pois eles aprenderam com 
o seu povo estes conhecimentos. As atividades educativas são 
importantes ferramentas para desenvolver a promoção da saúde 
e a prevenção das doenças. Vocês, AIS e AISAN, têm um papel 
muito importante nessas atividades, pois vocês têm contato com 
o conhecimento de suas comunidades, sabendo como as pessoas 
vivem, ensinam e aprendem. Neste texto vamos discutir como as 
diferentes maneiras de educar aparecem no mundo indígena e qual 
é a relação disso com o trabalho de vocês.

Faça um desenho ou uma dramatização sobre como as pessoas 
ensinam e aprendem na sua aldeia.   

ATIVIDADE PROPOSTA
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Pensando no conhecimento e na prática de seu povo, quantas e 
quais são as maneiras de ensinar e aprender? E, quando falamos 
em educação na área da saúde, será que podemos fazê-la de dife-
rentes maneiras?

FIGURA 8.2: 
Escola não 
indígena. Foto: 
domínio publico.

FIGURA 8.1: Diferentes formas de aprendizado: aprendizado indígena, baseado na 
experiência prática, aprendendo a fazer peneira. Foto: Rui Arantes.

Analise as imagens acima e converse com os outros agentes 
sobre as diferenças entre elas. Identifique e escreva as diferenças 
e semelhanças nas maneiras de ensinar e aprender retratadas nas 
imagens acima.  

ATIVIDADE PROPOSTA

Quando discutimos sobre educação é importante diferenciar-
mos a educação escolar da educação indígena. A educação escolar 
acontece principalmente nas escolas e nas universidades e o seu 
funcionamento (duração das aulas e cursos, conteúdo a ser estu-
dado, modo de avaliação) é defi nido pelo Ministério da Educação. 
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As primeiras escolas nas aldeias indígenas foram implantadas 
por religiosos europeus e seu propósito era formar e educar o in-
dígena segundo os moldes europeus. Essas escolas não considera-
vam a língua e o modo de vida dos povos indígenas, tratava-se de 
uma tentativa de destruir a cultura desses povos. O resultado disso 
foi o desaparecimento de inúmeras línguas indígenas e de muitos 
saberes desses povos.

A educação escolar implantada nas aldeias indígenas, a princí-
pio, não era propriamente indígena, era no modelo dos não indíge-
nas. Depois de muitos anos de luta e reivindicações, houve avanços 
e conquistas, como o direito constitucional de educação escolar di-
ferenciada para indígenas. Esse direito garante aos povos indígenas 
a alfabetização em sua língua materna e a prática de suas tradições 
e de seus processos de aprendizagem na educação escolar. Nesse 
sentido, a escola deve ser um espaço de interculturalidade, quer 
dizer, um espaço de convívio entre diferentes culturas. 

As realidades escolares presentes nos territórios indígenas tam-
bém têm muitas diferenças entre si. 

Discuta ou pesquise: na sua região existiram escolas organizadas 
pelos padres, pastores e/ou missionários? Como funcionavam 
essas escolas? Como essas escolas influenciaram a relação dos 
jovens com sua cultura e tradição? 

ATIVIDADE PROPOSTA

LEIA ESSE TRECHO DA ENTREVISTA COM 
ANDRÉ FERNANDO SOBRE ALGUMAS 
CONQUISTAS DOS BANIWA NAS 
TRANSFORMAÇÕES NA ESCOLA:  

“Quando a gente passou a reivindicar essas escolas [de 
Ensino Fundamental], a gente viu que tinha muitas difi culdades. 
Os professores eram de fora, não falavam Baniwa e chegavam 
dando aula em Português, em vez de a gente conseguir aprender, 
difi cultava mais ainda para as crianças. A gente criou várias 
linhas de ação para tentar resolver isso. 
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Outra coisa, na época a gente não tinha professor indígena 
e a gente viu a questão de metodologia de ensino, que 
não era adequada. Os fi lhos dos nossos parentes tinham 
muita difi culdade de aprender e a gente foi discutindo isso. 
Levamos, em 1996, as primeiras listagens de problemas, 
chegamos a 40! De todo tipo, de prédio, de cadeira, de 
caneta,  lápis... Mas principalmente também com o pessoal 
de fora e a maneira de ensinar esses alunos (...). Mas o 
fato é que a gente trabalhou isso, trabalhando a questão 
que “não, daqui para frente, não mais missionários, não 
no sentido de não aceitá-los mais, mas não deixar eles 
pensarem por nós”. Agora somos nós Baniwa, a gente não 
precisa fi car dizendo “sou católico ou sou evangélico”, nós 
somos Baniwa, é uma coisa só (...) A gente reivindicou, acho 
que em 97, entregamos a reivindicação para o secretario da 
época, de educação, para formação dos professores. Porque 
não dava para produzir material didático e alfabetização 
na língua com o professor não sendo Baniwa. Então aí a 
gente levantou essa questão, ele disse que era possível, e 
aí surgiu o magistério indígena aqui no município de São 
Gabriel da Cachoeira. Depois de quatro ou cinco anos 
a gente teve nossos primeiros professores, depois do 
primeiro, no segundo módulo a gente já passa a ter o direito 
de que nossos parentes Baniwa já são reconhecidos como 
professores que estão em processo de formação, por lei já 
era possível, foi uma grande conquista. 

Além disso, temos que pensar nossa própria escola, em 
cima do que a gente identifi cou de metodologia, de dar aula 
para que os fi lhos do parente fi quem interessados, não queira 
fugir daquela sala. E a gente com os mais idosos, alguns já 
faleceram, mas alguns ainda estão vivos, criticavam muito 
isso. Desde criança a gente ouvia crítica desse nosso avô 
e ajudou a gente refl etir muito sobre a educação e ajudou 
a gente refl etir o que seria a educação Baniwa e Coripaco. 
Qual que seria o produto daquela escola? Qual que é a 
expectativa profunda de um povo em relação aquilo? A 
partir da própria cultura, da vivência, do modo de ver... 
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Essa foi discussão em 96, 97, nós realizamos três 
encontros de debate fortíssimo sobre isso e a metodologia 
que apareceu foi a desses velhos, sábios, rezadores, que 
conhecem a tradição, eles têm noção disso. A tradição, a 
maneira de ensinar, um método de ensino da tradição existe, 
e é uma coisa muito forte (...). Então, o desejo da discussão 
do povo Baniwa é que seus fi lhos tinham que saber fazer as 
coisas da tradição, isso que defi niu a metodologia.

Fonte: Revista Urbânia 5, 2014, disponível em http://www.naocaber.org/wp-
content/uploads/2015/01/urbania5_web_pags-juntas.pdf

Depois de ler o texto, converse com os outros agentes sobre o que 
você achou mais interessante.  
Faça uma pesquisa na sua aldeia sobre a educação escolar indígena. 
Converse com os mais velhos, professores e outras pessoas da 
comunidade que conhecem sobre a história da educação escolar na 
sua aldeia. 
1) Existe escola no seu território? Se existe, há quanto tempo existe? 

Se não existe, onde estudam as crianças e jovens de sua aldeia?
2) Se não há escola no seu território, por qual motivo isso acontece?
3) Como é a maneira de ensinar e aprender na sua aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

A educação indígena acontece no dia a dia, cada povo educa 
as pessoas de acordo com a sua concepção de mundo, com seus 
valores e crenças. Este aprendizado ocorre em situações que são 
vividas fora da sala de aula. Os mais velhos são a memória viva da 
comunidade e têm a missão de explicar às crianças, aos jovens e 
aos adultos os conhecimentos do seu povo, a fi m de que sua cultu-
ra continue a ser propagada de uma geração à outra. 

O aprendizado costuma se dar, então, na convivência entre hu-
manos, animais, espíritos e ocorre ao longo da vida, sem momentos 
ou lugares reservados apenas para o ato de ensinar. São momentos 
que podemos chamar de situações de aprendizagem, que partem 
do dia a dia, de vivências sobre o modo de viver naquela cultura e 
aldeia, segundo as regras, costumes e práticas locais. 
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Os ritos também são situações de educação indígena. Em dife-
rentes etnias os ritos são feitos por meio das transformações cor-
porais. É através do corpo que o indígena aprende o que sua socie-
dade lhe ensina.

FIGURA 9: Pintura indígena no corpo. Fonte: Projeto Luz e Vida: Missão Amazônia.

Outra característica importante da educação indígena é a ora-
lidade. Sobre isso, vamos ler o texto de Davi Kopenawa, xamã Ya-
nomami:

“Eu sou uma criança dos habitantes dessa terra das 
nascentes dos rios que são os fi lhos de Omama. São 
suas palavras e as palavras dos xapiri, surgidas no tempo 
do sonho, que eu quero oferecer aos brancos. Nossos 
ancestrais as possuem desde os tempos mais distantes. 
Logo que virei xamã, a imagem de Omama lhes colocou 
sobre meu peito. (...) Eu não tive outro professor, apenas 
Omama. São suas palavras, vindas dos antigos, que me 
deixaram mais inteligente. Meus pensamentos não têm 
outra origem. As palavras dos brancos são bem diferentes. 
Eles são engenhosos, mas falta sabedoria para eles. 
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Eu não possuo, como eles, livros velhos onde estão 
desenhadas as palavras dos meus ancestrais. As palavras 
dos xapiri estão fi xadas no meu pensamento, no mais 
profundo de mim. São as palavras de Omama. Elas são 
muito antigas, mas, os xamãs as renovam sem parar. Elas 
protegeram, desde sempre, a fl oresta e seus habitantes. 
Agora é a minha vez de possuí-las. Mais tarde elas vão 
penetrar no espírito das minhas crianças e dos meus genros, 
depois, em seguida, no espírito de suas crianças e de seus 
genros. Vai ser, então, a vez deles de deixá-las novas. Com o 
passar do tempo, isso vai continuar da mesma maneira, de 
novo e de novo. Assim, essas palavras não vão desaparecer 
nunca. Elas fi carão sempre nos nossos pensamentos, 
mesmo se os brancos nos jogam as peles de papel de seus 
livros e mesmo se os missionários, que nós chamamos de 
gente de Teosi, não pararem de chamar nossas palavras de 
mentirosas. Elas não podem ser destruídas nem queimadas. 
Elas não vão envelhecer como as palavras que fi cam coladas 
sobre as peles de imagem feitas de árvores mortas. Mesmo 
depois que eu não estiver mais vivo, elas serão sempre tão 
novas e tão vivas quanto elas são no presente.”

Fonte: Davi Kopenawa & Bruce Albert, A Queda do Céu: Palavras de um xamã 
yanomami. Companhia das Letras, 2015.

Depois da leitura do texto, converse com os outros agentes sobre 
quais são as formas de conhecimento comentadas por Davi 
Kopenawa. 

ATIVIDADE PROPOSTA

Agora, gostaríamos de refl etir mais sobre como têm sido as prá-
ticas educativas em saúde realizada pelas equipes de saúde.

Davi Kopenawa fala de duas formas de conhecimento: a ora-
lidade, mais presente entre os povos indígenas, e a escrita, mais 
presente entre os brancos. Na oralidade, o conhecimento é trans-
mitido através da fala dos mais velhos para os mais novos. E, como 
diz Davi, nesse caminho as palavras dos mais antigos não só fi cam 
guardadas, como também se modifi cam pelos mais novos, o que 
dá vida aos saberes tradicionais. 
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Para Davi, essa é a melhor maneira de não esquecer as palavras 
dos ancestrais, que tem a força de proteger a fl oresta, ao contrário 
da forma escrita usada pelo branco, em que, por mais que as pala-
vras estejam fi xadas no papel, elas não estão passando de pessoa 
para pessoa e com isso perdem sua força.

A transmissão oral dos conhecimentos é uma das principais ca-
racterísticas da educação indígena. A escrita não pode ser vista 
como uma linguagem “mais importante” do que a oralidade, como 
muitas vezes foi imposto pelo mundo dos brancos. Como disse 
Davi Kopenawa, a transmissão oral feita pelos xamãs aos mais no-
vos faz com que as palavras do seu povo sigam vivas e renovadas. 

Agora é a sua vez de pesquisar sobre as práticas educativas que 
acontecem no seu território
1) Quais são os momentos da vida importantes para o aprendizado 

entre o seu povo?
2) Em que espaços as situações de aprendizagem acontecem?
3) Quem são as pessoas que estão envolvidas nesses momentos? 

Como ocorrem esses aprendizados? Você pode trazer uma 
foto, um filme, fazer um desenho, poema, encenação.

ATIVIDADE PROPOSTA

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Agora vamos refl etir sobre as atividades educativas realizadas 

pela equipe de saúde nas aldeias. A Equipe Multidisciplinar de Saú-
de Indígena (EMSI) leva em consideração os modos de viver, en-
sinar e aprender do seu povo para fazer uma atividade educativa? 

Em geral os profi ssionais da equipe de saúde fazem as ativida-
des educativas segundo o modelo de palestra. Você já participou 
de alguma? A palestra é a forma mais conhecida de prática de edu-
cação em saúde pelos profi ssionais das equipes de saúde, em área 
indígena e não indígena, mas não é a única e nem sempre a melhor 
forma. Nas palestras sobre saúde, em geral, quem escolhe o tema 
é o profi ssional de saúde de nível superior, médico ou enfermeiro, 
e este profi ssional prepara cartazes e uma fala sobre determinado 
tema, com valorização dos termos técnicos da biomedicina. 

As pessoas da comunidade se reúnem e, em geral, fi cam em si-
lêncio, e ao fi nal podem tirar dúvidas. 

64   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



O PAPEL DO AIS E DO AISAN NA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

1) Faça uma dramatização de como ocorre uma palestra realizada pela 
equipe de saúde na sua comunidade.

Converse com os outros agentes se essa atividade se aproxima do 
modo como os indígenas ensinam e aprendem ou se é semelhante 
ao modo de ensinar das escolas não indígenas.

2) Qual é a participação dos AIS e AISAN nas palestras realizadas pela 
equipe de saúde? Você faz palestra junto a sua comunidade?

ATIVIDADE PROPOSTA

Pensando agora no seu trabalho como AIS e AISAN, responda:
• Quais são as práticas educativas feitas pela sua equipe? Elas acontecem 

em que espaços e com quais objetivos? 
• As práticas educativas realizadas pela equipe têm como parceiros 

outras pessoas importantes na comunidade?
• Pensando no que falamos sobre as diferentes maneiras de aprender e 

ensinar, você acha que essas práticas educativas conseguem dialogar 
com as pessoas? Por quê?

• Discuta com os outros agentes como essas práticas educativas 
poderiam ser modificadas para interagirem melhor com a população.

ATIVIDADE PROPOSTA

Como falamos no início deste texto, os AIS e AISAN têm uma 
função muito importante na educação em saúde. Eles são educa-
dores porque conseguem transmitir conhecimento tanto para a co-
munidade como para os profi ssionais de saúde não indígenas.

As atividades de promoção de saúde se apoiam muitas vezes 
em atividades educativas que envolvem a troca de conhecimento 
entre indígenas e não indígenas. Por isso é muito importante para 
o AIS, para o AISAN e para toda a equipe de saúde conhecer as 
formas de aprender e ensinar nos territórios indígenas. 

Muitas vezes pode ser mais interessante se convidarem uma 
mulher mais velha para falar sobre gestação e parto. Ou podem 
chamar um pajé para falar sobre a saúde e a doença. Enfi m, tra-
zer esses conhecimentos para a roda de conversa com a equipe de 
saúde.
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Quando pensamos em atividades educativas em saúde indígena 
é importante termos como ponto de partida o conhecimento cons-
truído pela comunidade. É fundamental conhecer as experiências 
e conhecimentos das pessoas, dos grupos e das organizações in-
dígenas. Portanto, o primeiro passo é estabelecer um diálogo entre 
os profi ssionais de saúde e a comunidade que possuem conheci-
mentos diferentes. Essa forma de estabelecer a relação de diálogo 
é a característica principal do que chamamos de educação popular 
em saúde.

Nas práticas de educação popular em saúde é importante que 
os profi ssionais conheçam e respeitem as práticas de autocuida-
do em cada fase da vida, conheçam os fatores que infl uenciam no 
viver bem e como cada povo lida com os problemas de saúde. A 
interação entre profi ssionais de saúde e comunidade, estabelecida 
pelo respeito às diferenças e ao diálogo, são os primeiros passos 
para lidar com as difi culdades, dúvidas ou incertezas dos resulta-
dos das ações de saúde junto à comunidade.

Discuta: os profissionais da sua equipe de saúde conhecem as 
práticas de autocuidado em saúde da sua etnia ou aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

Para organizar uma atividade educativa em saúde, além dos co-
nhecimentos técnicos que o profi ssional de saúde pretende trans-
mitir, é preciso conhecer e respeitar o conhecimento das pessoas e 
da comunidade. As técnicas e as orientações dos profi ssionais de 
saúde são importantes, mas para isso as pessoas da comunidade 
devem se sentir confi antes e estimuladas a se manifestar, colocar 
suas opiniões, dizer o que estão sentindo. Profi ssionais de saúde e 
comunidade devem ser valorizados para ajudar a encontrar novas 
soluções para problemas que encontram no dia a dia.

Como disse o velho Baniwa, perguntar é algo que fazemos desde 
o nascimento. Como estamos vivendo em nossa comunidade? Po-
demos partir dessa pergunta para compreender a realidade em que 
vivemos. Assim, as práticas de educação popular em saúde estão 
baseadas nas perguntas que fazemos sobre as condições de vida e 
saúde da comunidade. 
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Quando conversamos e pensamos sobre a nossa vida, as mu-
danças no modo de viver e sobre os nossos problemas, isso nos 
ajuda a entender o que está acontecendo. 

Perguntamos a opinião das pessoas e conseguimos identifi car 
os problemas de saúde que interferem na vida da população, bem 
como construímos novas formas de enfrentar esses problemas. O 
AIS e AISAN podem pensar juntos com a comunidade quais são as 
melhores perguntas a serem feitas.

As pessoas desafi adas a buscar soluções para resolver os pro-
blemas também se transformam ao compreender seu papel trans-
formador. Então perguntar e conversar é problematizar a realidade, 
é um processo pedagógico que fortalece as pessoas para mudar a 
sua realidade. 

Neste caminho, as difi culdades podem ser identifi cadas. Quan-
do problematizamos a realidade, estamos sendo desafi ados a en-
frentar nossos problemas. Sentimo-nos obrigados a responder os 
desafi os junto com os demais, compreendemos que os problemas 
não são só daquela ou da outra pessoa, mas sim de toda a comu-
nidade. Assim, deixamos de fazer somente palestra e passamos 
a fazer o que chamamos de “roda de conversa”, ou seja, reunir as 
pessoas para que elas falem sobre o que pensam da situação de 
saúde de sua comunidade. Por exemplo, como agente de saúde ou 
de saneamento você está acompanhando o peso das crianças de 
sua aldeia. Daí você encontrou alguns casos de desnutrição. Estas 
crianças fi cam doentes mais facilmente e têm uma evolução mais 
complicada das doenças. Este é um tema que pode ajudar a come-
çar uma roda de conversa na aldeia. Alguns profi ssionais de saúde 
podem ajudar e estar presentes na aldeia para ouvir também o que 
as pessoas da comunidade pensam sobre isso. Será que a comuni-
dade percebe a desnutrição como um problema? Converse com as 
mulheres e com os mais velhos sobre esse assunto. Com certeza 
eles terão muito a dizer. Vão falar sobre a vida, sobre o que mu-
dou, sobre como os jovens não seguem as orientações para criar 
as crianças. Enfi m, vão aparecer várias coisas importantes nesta 
conversa para serem trabalhadas as estratégias para enfrentar a 
desnutrição nesta aldeia. 
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A sua equipe de saúde faz rodas de conversa? Descreva como 
ela funciona.

ATIVIDADE PROPOSTA

É CONVERSANDO QUE SE APRENDE
A roda de conversa é um jeito de ensinar e aprender comum 

entre muitos povos. No centro da aldeia, no rio, na roça, na caçada 
ou em outros lugares onde o pessoal se encontra para conversar. 

A roda de conversa, como o nome já diz, é para conversar. Con-
versar sobre o quê? Conversar sobre tudo aquilo que faz parte da 
vida da comunidade. Naturalmente, são temas escolhidos em co-
mum acordo entre todos que dela participam.

Para pensarmos em uma roda de conversa sobre temas ligados 
à saúde, quem poderíamos chamar para participar?

Essa roda é um espaço de diálogo, onde as opiniões dos partici-
pantes mostram as experiências de cada um e a maneira de com-
preender a vida da comunidade, sem a preocupação com o estabe-
lecimento de um consenso. As opiniões podem ser diferentes ou 
semelhantes, provocando a discussão. Assim surgem novas ideias 
que podem ser aceitas como construção coletiva de um consenso. 
Todos têm a liberdade de falar e de colocar suas opiniões sobre o 
tema. Desta forma, podemos refazer nossas ideias e pensar novas 
estratégias para produzir qualidade de vida e enfrentar os proble-
mas de saúde.

Na roda de conversa precisamos ter um mínimo de organização. 
Para isso, é possível escolher um mediador para ajudar a conduzir 
a conversa. O mediador deverá garantir a participação de todos e 
fi car atento para que o grupo não se perca na conversa e mantenha 
a atenção no tema debatido. Veja bem, isso não signifi ca que o me-
diador é o chefe ou manda no grupo. 

É importante também ter um relator, que  deve estar atento às 
falas e propostas que surgirem. Ele deverá fazer o registro – anotar, 
fotografar, desenhar, confeccionar um mural – de tudo o que acon-
tecer na roda de conversa. 

No fi nal, tanto o mediador como o relator deverão apresentar 
uma síntese, um resumo dos registros de tudo que foi falado, para 
aprovação do grupo, e indicar caminhos para colocar em prática 
aquilo que foi decidido como necessário à vida da comunidade. 
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Este pode ser um jeito de tomar decisões que ajudem a enfren-
tar os problemas de saúde. Os AIS e AISAN podem atuar como 
mediadores e relatores das rodas de conversa, mesmo porque essa 
prática de roda de conversa, o falar e o ouvir fazem parte do modo 
de viver de varias etnias.

Converse com os outros agentes e escrevam os pontos positivos 
e negativos das duas formas de fazer educação em saúde: a 
palestra e a roda de conversa.

ATIVIDADE PROPOSTA

Também há outras formas de trabalhar educação em saúde? Su-
gerimos que você discuta suas experiências com os colegas. Vejas 
as experiências indicadas abaixo.

VÍDEOS DE ATIVIDADES COMO DRAMATIZAÇÃO E 
MÚSICA NA SAÚDE INDÍGENA. 

Teprige: Sorriso bonito. Você encontra o vídeo no material 
complementar do curso e no link https://www.youtube.com/
watch?v=mYaKuSQcb3w

Diabetes Dawaprutsi’ö - Produção Partilhada do Conhecimento. 
Você encontra o vídeo no material complementar do curso e no 
link https://www.youtube.com/watch?v=Fvws7WMbhv8
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OS MATERIAIS 
EDUCATIVOS NA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

TEXTO 4

já estudamos que cada sociedade tem os seus próprios meios 
de ensinar e aprender. Uma das maneiras mais efi cientes de 
aprender é fazendo junto, praticando junto com quem está 

ensinando. Este modo de ensinar é muito utilizado pelos indíge-
nas. É muito comum as crianças pequenas acompanharem os 
pais em diversas atividades. Elas vão aprendendo aos poucos, 
através da observação do trabalho deles.

Na saúde não é diferente. Nos cursos de agentes de saúde, téc-
nicos, enfermeiros, dentistas e médicos, todo o trabalho prático, 
realizado por meio de diferentes procedimentos, é aprendido atra-
vés da observação e da prática. O aluno aprende junto com o pro-
fessor, realizando junto com ele os procedimentos.

Cristina Massadar Morel
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O processo de ensino e aprendizagem pode ser facilitado pelo 
uso de outras técnicas e materiais que ajudam o aluno a entender 
e aprender novos conceitos e conteúdos que queremos ensinar. O 
Agente Indígena de Saúde (AIS) e o Agente Indígena de Saneamen-
to (AISAN), como vimos, são profi ssionais que precisam aprender, 
ensinar e educar o tempo todo. Eles aprendem e ensinam a cuidar 
da saúde, prevenir doenças, cuidar de quem já está doente.  Por-
tanto, o trabalho dos agentes tem muito a ver com a educação.

Neste texto, conversaremos sobre os materiais didáticos, aque-
les materiais que ajudam o aluno a aprender e a ensinar, que po-
dem ser usados em atividades educativas. Primeiramente, discuti-
remos os tipos de materiais didáticos. Depois, os locais que podem 
ser utilizados como espaços educativos para o ensino e a troca de 
experiências. 

O QUE SÃO MATERIAIS EDUCATIVOS?
Podemos fazer uma atividade educativa falando com as pessoas, 

mostrando algo a elas, ou escutando o que elas têm a dizer. O uso 
da nossa voz, do nosso olhar, dos nossos movimentos, enfi m, do 
nosso corpo, já é o bastante para nos comunicarmos. A comunica-
ção é fundamental no processo educativo, pois precisamos passar 
uma mensagem e a outra pessoa precisa entender esta mensagem.
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Converse com seus colegas sobre essas questões: você usa 
materiais educativos quando trabalha com sua comunidade? 
Quais? Quem fez esses materiais? Como você usa materiais 
educativos?

ATIVIDADE PROPOSTA

FIGURA 10: Mulher Kayabi ensinando a tear na aldeia Tuiararé. Foto: Rui Arantes

Podemos, também, fazer uma atividade educativa usando um 
material educativo chamado de material didático. Por exemplo, um 
texto. O texto que você está lendo é um material educativo usado 
no curso de formação de AIS e de AISAN. 

Por que este material foi feito? Porque queremos passar uma 
mensagem, um conteúdo teórico. E no texto escrevemos as ideias 
e os assuntos que queremos discutir com vocês. O texto ajuda a 
organizar as ideias de maneira clara e interessante. Você também 
pode usar este texto mais tarde, para estudar e revisar o assunto, 
mesmo quando o professor não estiver presente. 
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 Toda vez que alguém quer falar, passar uma mensagem, comu-
nicar uma ideia sobre alguma coisa, dar um conselho, apresentar 
algum problema ou tomar decisões, precisa se preparar. Para usar 
os materiais educativos na saúde também precisamos nos prepa-
rar. Não adianta ter uma cartilha, um cartaz, ou mesmo um compu-
tador, se não soubermos com que objetivo e de que maneira vamos 
usar tais materiais. Da mesma forma que não serve de nada ter 
jenipapo se não soubermos como fazer pintura corporal; ou ter a 
palha se não soubermos como fazer os cestos. 

FIGURA 11: Mulher Xavante preparando cesto com palha de buriti
Foto: Rui Arantes

Para fazer este material educativo que estamos usando neste 
curso com você, tivemos que responder antes a algumas pergun-
tas. Por exemplo, o que conhecemos sobre a vida e o trabalho dos 
AIS e AISAN? O que é importante ensinar na formação de vocês? 
Sobre quais assuntos vamos falar? Como fazer para respeitar, nes-
te material, a sua forma de pensar, de aprender e de se comunicar? 
Que tipo de linguagem vamos usar para que os agentes compreen-
dam o que queremos dizer?

Portanto, para preparar um material educativo precisamos, em 
primeiro lugar, saber para quem este material está sendo feito, 
quem vai utilizar este material. Depois, podemos escolher o tipo de 
material mais adequado ao assunto que iremos apresentar.
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TIPOS DE MATERIAIS EDUCATIVOS 
O material educativo que estamos usando é um caderno com 

textos, com uma parte de teoria, outra de perguntas e sugestões 
de atividades. Mas existem outros tipos de materiais que podem 
ser usados.

Pesquise junto com seus colegas sobre os materiais educativos 
que são usados nas escolas dos não índios e nas escolas 
indígenas. Quem faz esses materiais? Como são usados? Eles 
respeitam as formas de pensar, de se comunicar e de aprender 
das comunidades indígenas? Quais são os materiais que as 
pessoas mais gostam e se interessam? 

ATIVIDADE PROPOSTA

No caso dos materiais para as ações educativas dos programas 
do Ministério da Saúde, alguns já vêm prontos. Por exemplo, exis-
tem cartilhas, cartazes, vídeos e folhetos que o Ministério, Secre-
tarias de Estado e dos Municípios  e outras instituições preparam 
para serem usados por vocês nas comunidades.

Você conhece algum dos materiais fornecidos pelo Ministério da 
Saúde ou pela própria escola? A sua equipe de saúde usa esses 
materiais? Conte como foi a ação educativa realizada com o 
material em questão. Ele ajudou a trabalhar conhecimentos na 
área da saúde com a população? O que a comunidade achou da 
atividade?  

ATIVIDADE PROPOSTA

Como já vimos, na sociedade não indígena a escrita está em toda 
parte e, por isso, está também muito presente no material educa-
tivo produzido pelos brancos. Geralmente são textos em cartilhas, 
cartazes e vídeos. Mas sabemos que para os indígenas esta não é a 
principal forma de se comunicar. Por isso é importante pensar em 
usar imagens e outros recursos com as comunidades indígenas, de 
preferência elaborados por vocês, AIS e AISAN, sua equipe e a co-
munidade.
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MATERIAIS EDUCATIVOS FEITOS COM 
A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS

Os indígenas contam histórias para manter vivos os conheci-
mentos de seu povo. Contar histórias pode também ser uma forma 
de fazer ações educativas na área de saúde.

Por exemplo, os Guarani, das aldeias do Rio de Janeiro, criaram 
histórias, que depois vão ser contadas usando bonecos. Eles usam 
o teatro de bonecos para trabalhar temas de saúde com a popula-
ção. Fazem os bonecos com cabaças, potes, frascos. São bonecos 
de vários tipos: com vara, com luva. Usando bonecos, pode fi car 
mais fácil, e até engraçado, abordar assuntos que às vezes são di-
fíceis de conversar.

O ENCONTRO DO TEATRO DE BONECOS COM 
NARRATIVAS ORAIS GUARANI (P.121) 

http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/
Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss227.pdf

VOCÊ PODE ACESSAR O MATERIAL PRODUZIDO NO 
XINGU PELO SITE ABAIXO: 

http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/media/
OSDownloads/1421062961_Watpiro%20Miran%20-%20
Ikpeng.pdf

O teatro de bonecos dos Guarani é um exemplo de material fei-
to pelos próprios educadores indígenas. Também os professores 
Ticuna, do Amazonas, prepararam um material educativo para tra-
balhar educação ambiental, chamado “Livro das árvores”. Eles fi ze-
ram belos desenhos das árvores que conheciam e escreveram pe-
quenos textos sobre histórias da fl oresta.  Durante sua formação, 
os AIS do Xingu fi zeram livros bilíngues sobre vários temas, como 
saúde das crianças, dos adultos, nutrição e desnutrição.
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Ações educativas também podem ser realizadas quando ofere-
cemos materiais à população para que ela mesma crie, e assim, 
possa pensar sobre sua vida e sua saúde. Podem ser materiais mais 
simples, como lápis e papel para desenhar, ou até mesmo uma câ-
mera para fi lmar! O projeto Vídeo nas Aldeias realiza fi lmes sobre 
povos indígenas. Muitos desses fi lmes foram feitos com a partici-
pação dos indígenas.

FIGURA 12: Filmagens do fi lme educativo sobre saúde bucal Xavante “Dasadawa 
Weda”, produzido pelos indígenas da Aldeia Pimentel Barbosa, MT. Foto: Rui Arantes

Os fi lmes, feitos pelos próprios índios, ajudam as comunidades 
indígenas a pensarem e discutirem a temática do fi lme,. Além dis-
so, quando assistem a fi lmes sobre outras etnias, podem conhecer 
as experiências de outros povos indígenas. É uma forma também 
dos não indígenas compreenderem melhor o modo de viver de ou-
tras etnias indígenas. Um outro material interessante e importante 
para o trabalho de educação em saúde são os programas de rádio. 
O rádio é uma forma de comunicação muito utilizada por todos os 
povos indígenas. Ouvir o rádio faz parte da vida das pessoas, então 
fazer um programa de rádio que fale sobre saúde e prevenção das 
doenças pode ser muito útil e fácil das pessoas ouvirem.

Você pode acessar muitos vídeos no 
material complementar ou no site http://www.
videonasaldeias.org.br/2009/areas.php, ou ainda 
no site http://pib.socioambiental.org.
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Escute este programa de rádio feito por Kamikiá Kisêdjê, AIS, 
AISAN e professores indígenas. Eles foram feitos pelo Projeto Xin-
gu e estão disponíveis em https://soundcloud.com/projeto-xingu.

Existem muitos tipos de materiais educativos. Nesta nossa con-
versa falamos sobre cartilhas, cartazes, folhetos, vídeos, livros, pro-
gramas de rádio, teatro e teatro  de bonecos. Mas existem outros 
materiais que você pode descobrir, ou mesmo já conhece.

Em certos materiais existem mais palavras do que imagens; em 
outros, a imagem é mais importante. É fundamental que você sai-
ba identifi car qual o melhor tipo de material para trabalhar na sua 
comunidade. Alguns materiais já estão prontos, outros podem ser 
feitos por vocês e por sua equipe de saúde. Dependendo do tema 
que será trabalhado, é interessante também fazer os materiais jun-
to com outras pessoas da comunidade, como professores indíge-
nas, alunos das escolas, parteiras, pajés. 

O processo de produção deste material na própria aldeia é mui-
to interessante, pois para produzi-lo as pessoas precisam discutir 
o assunto, organizar as ideias e isso já é um excelente aprendizado.

OS LUGARES TAMBÉM SÃO 
EDUCATIVOS!

Explorar um território pode ser uma forma interessante de reali-
zar uma ação educativa. Fazendo uma visita pela aldeia, junto com 
pessoas da comunidade, você pode ajudá-las a observar com mais 
atenção as condições ambientais, por exemplo. Uma visita ao pos-
to pode ajudar a entender as práticas de saúde dos não indígenas. 
Fazer uma visita a um lugar que as pessoas ainda não conhecem 
pode ser uma forma de realizar uma ação educativa em saúde.

COMO PLANEJAR UMA ATIVIDADE EDUCATIVA
Para planejar uma atividade educativa é preciso que você refl ita 

sobre alguns aspectos:
- Para quem vai ser a atividade?  Onde ela será realizada?
- Qual o objetivo da atividade? O que você quer discutir e refl etir? 
- Qual a melhor forma de realizar a atividade?
- Quais materiais e recursos são os mais apropriados?
- Quem pode colaborar com a atividade?
Depois que a atividade acontecer, é interessante conversar com as 

pessoas que participaram dela para saber o que acharam e se você 
conseguiu comunicar o que queria.

OS MATERIAIS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE  77



Vimos neste texto que a promoção da saúde é uma atividade 
muito importante no trabalho dos AIS e AISAN. As ações de pro-
moção de saúde procuram melhorar as condições de vida das pes-
soas, para que elas se mantenham saudáveis. Isso signifi ca pensar 
nas condições de moradia, no acesso à terra, no saneamento, nos 
cuidados com a saúde. Vimos que uma das estratégias da promo-
ção de saúde são as atividades educativas e que elas podem ser 
realizadas de diferentes maneiras. Neste texto, estudamos como 
o modo de educação do branco é diferente do usado pelos povos 
indígenas. Por isso, quando vamos trabalhar com educação indí-
gena temos que refl etir sobre as formas de viver, de educar e de 
aprender dos povos indígenas. Também destacamos neste texto a 
importância da educação popular como uma metodologia de en-
sino que valoriza os saberes do outro e que procura entender o 
conhecimento dos outros antes de ensinar. Vimos também que os 
materiais educativos podem ser uma ferramenta bastante útil na 
educação em saúde. Esses materiais podem ser de diversos tipos 
e podem ser produzidos na própria aldeia, nas escolas, com os 
professores, na língua indígena.

Planeje com seus companheiros uma ação de saúde usando algum 
material educativo ou explorando o seu território. Lembre-se do 
que discutimos sobre educação indígena e educação popular, 
sobre a importância da escuta e da valorização dos saberes.

ATIVIDADE PROPOSTA

O QUE ESTUDAMOS?

78   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



OS MATERIAIS EDUCATIVOS NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE  79



ASSUNPÇÃO, R. (Org.) Educação Popular na perspectiva 
freiriana. São Paulo: ed. e Livraria Instituto Paulo Freire; 2009. 

BRANDÃO, C. R. O que é educação popular. São Paulo: ed. 
Brasiliense 1982.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho de saúde: a 
responsabilidade do controle social democrático do SUS. 
Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Brasília: ed. do 
Ministério da Saúde, p. 26 2012.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE. Planejando as Ações Educativas (teoria 
e prática). NES/PROJ. NAS. São Paulo: CVE, 1997, p. 77-192.

FREIRE, J. Trajetórias de muitas perdas e poucos ganhos. In: 
Educação escolar indígena em Terra Brasilis, tempo de novo 
descobrimento. Rio de Janeiro: IBASE, 2014.

FREIRE, P. Educação e mudança. São Paulo: Editora Paz e Terra. 
1997.

GRUBER, J. G. B. C. Organização Geral dos Professores Ticuna 
Bilíngues (Org.). O livro das árvores. São Paulo: Global Editora, 
1997. 

MACHADO, A. O encontro do teatro de bonecos com narrativas 
orais guarani. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - Programa de Pós Graduação 
em Memória Social), Rio de Janeiro, 2008.

PALMEIRA, G. et al (Org.). Informação e diagnóstico de situação. 
Rio de Janeiro: Fiocruz/EPSJV/Proformar, 2004.

SANTOS, S. A. (Org.). Curso de educação popular e saúde. Rio de 
Janeiro: ENSP, 2013.

80   PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TERRITÓRIO INDÍGENA  |  Territórios e Povos Indígenas no Brasil



SILVA, J.P.V da.; BATISTELLA, C. E. C.; GOMES, M. L. Problemas, 
Necessidades e Situação de Saúde: uma revisão de abordagens 
para a refl exão e ação da equipe de saúde da família. In: 
FERREIRA, F. A. (Org.). O território e o processo saúde-doença. 
Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007.

VÍDEO nas aldeias. Disponível em:< http://www.videonasaldeias.
org.br/2009/areas.php>. Acesso em: 31 mai. 2016.

VILASBÔAS, A. L. Q. (Org.) Planejamento e programação das 
ações de saúde no nível local do Sistema Único de Saúde. Rio de 
Janeiro: Fiocruz/EPSJV/Proformar, 2004.

VILASBÔAS, A. L. Q. Planejamento e Programação das Ações de 
Vigilância em Saúde no Nível Local do Sistema Único de Saúde. 
In: EPSJV (Org.). Planejamento em Saúde e Práticas Locais. 
Série didática do Programa de Formação de Agentes Locais de 
Vigilância em Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, 2004. 

Impresso na Gráfica e Editora Alvorada
Rua Antônio Maria Coelho, 623 - Cabreúva - CEP 79008-450 - Campo Grande - MS

Campo Grande, Julho de 2016

  81







www.saude.gov.br/bvs

Biblioteca Virtual em Saúde 
do Ministério da Saúde:

9 7 8 8 5 3 3 4 2 3 8 2 4

ISBN 978-85-334-2382-4

9 7 8 8 5 3 3 4 2 3 8 6 2

ISBN 978-85-334-2386-2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    70.87000
    70.87000
    70.87000
    70.87000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    14.17000
    14.17000
    14.17000
    14.17000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005b004200610073006500640020006f006e0020002700430061007200740069006c0068006100200050004400460058002d003100610027005d00200043006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007200650063006f006d0065006e00640061006400610073002000700065006c0061002000430061007200740069006c006800610020005000440046002f0058002d0031006100200064006500730065006e0076006f006c007600690064006100200063006f006d00690073007300e3006f002000640065002000650073007400750064006f007300200064006500200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300e3006f002000640061002000410042005400470020002d0020004100730073006f00630069006100e700e3006f002000420072006100730069006c00650069007200610020006400650020005400650063006e006f006c006f00670069006100200047007200e10066006900630061002e>
    /PTB ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9.921260
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




