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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 vamos estudar sobre as características 
e os papéis sociais da família; a alimentação e nutri-
ção nas famílias indígenas; o ciclo de vida e as fases 

que envolvem a gravidez, o parto, puerpério, o crescimento 
e o desenvolvimento da criança. Por fi m vamos conhecer al-
guns agravos e doenças mais comuns na infância.
Vamos refl etir sobre o trabalho do Agente Indígena de Saúde 
(AIS) e da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) 
nas atividades de prevenção, proteção e recuperação da saú-
de e nas ações de promoção da saúde junto com a comuni-
dade, setores governamentais, a sociedade indígena e não 
indígena.

Para atingir os objetivos propostos nesta Unidade, vamos con-
versar sobre os seguintes assuntos: 

- A família indígena: organização social, modos de vida, traba-
lho, cultura, cotidiano, alimentação, ensinar e aprender, cui-
dadores. 

- Saúde, alimentação e nutrição nas famílias indígenas: a im-
portância da alimentação para a saúde, suas regras, seguran-
ça alimentar e nutricional e a avaliação nutricional nas fases 
da vida. 

- O ciclo da vida: as fases da vida e suas transformações, ritos 
de passagem e os cuidados para ter saúde.
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A FAMÍLIA INDÍGENA

a vida nas aldeias indígenas se mantém através da colaboração 
e do trabalho complementar dos homens e das mulheres. Ge-
ralmente, nas Terras Indígenas onde os recursos naturais estão 

preservados, os homens são responsáveis pela marcação, roçada, 
derrubada, queimada, além da limpeza e do plantio dos alimentos 
da roça. As mulheres ajudam na limpeza, no plantio e na colheita 
dos produtos da roça. O preparo dos alimentos é uma responsa-
bilidade das mulheres, assim como a manutenção da limpeza e a 
organização da casa. Os homens também são responsáveis pela 
caça e pela pesca. Mas em muitas aldeias os homens também aju-
dam as mulheres nas tarefas domésticas, no preparo dos alimentos 
e em outros trabalhos necessários para o sustento da família. Nas 
Terras Indígenas onde a vegetação está preservada, a família toda 
– o pai, a mãe e os fi lhos – praticam também a coleta de frutas, de 
alimentos como a saúva (tanajura) ou lagartas que vivem em pal-
meiras, além do mel.

TEXTO 1

Quais são os trabalhos de responsabilidade dos homens e das 
mulheres na sua aldeia?

ATIVIDADE PROPOSTA

vida nas aldeias indígenas se mantém através da colaboração 
e do trabalho complementar dos homens e das mulheres. Ge-
ralmente, nas Terras Indígenas onde os recursos naturais estão 

preservados, os homens são responsáveis pela marcação, roçada, 
derrubada, queimada, além da limpeza e do plantio dos alimentos 
da roça. As mulheres ajudam na limpeza, no plantio e na colheita 
dos produtos da roça. O preparo dos alimentos é uma responsa-
bilidade das mulheres, assim como a manutenção da limpeza e a 
organização da casa. Os homens também são responsáveis pela 
caça e pela pesca. Mas em muitas aldeias os homens também aju-
dam as mulheres nas tarefas domésticas, no preparo dos alimentos 
e em outros trabalhos necessários para o sustento da família. Nas 
Terras Indígenas onde a vegetação está preservada, a família toda 
– o pai, a mãe e os fi lhos – praticam também a coleta de frutas, de 
alimentos como a saúva (tanajura) ou lagartas que vivem em pal-
meiras, além do mel.

Quais são os trabalhos de responsabilidade dos homens e das 
mulheres na sua aldeia?

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Maria Cristina Cabral Troncarelli, 
Pablo Natanael Lemos, Patricia  Rech Monroe, Vanessa Moreira Haquim, Anabele Pires Santos e 
Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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Os povos indígenas mantêm uma relação de muito conhecimen-
to e de respeito pela natureza, pois grande parte do sustento e de 
materiais importantes para a vida se encontra nas matas, cerrados, 
campos, rios e lagoas. Além disso, os povos indígenas, através de 
seus pajés, benzedores, rezadores, raizeiros e outros curadores, sa-
bem que existe um mundo espiritual do qual todos os seres fazem 
parte e compartilham a vida.

OS RECURSOS NATURAIS TÊM 
SEUS ESPÍRITOS
TARIWAKI SUIÁ KAIABI

Para os pajés e para a nossa sociedade, 
todos os recursos naturais têm vida, têm 
seus espíritos. Por exemplo: a pedra, as 
árvores, os rios, todos os tipos de animais, 
a terra, as aves, o vento, os peixes, o 
barro, todos esses recursos têm vida. Nós 
respeitamos os recursos naturais porque 
eles têm seus espíritos e são seres vivos. 
Por este motivo, quando nós vamos utilizar 
esses recursos naturais, sempre tratamos 
com todo respeito. Temos regras para 
respeitar cada ser vivo que existe dentro da 
natureza.

Fonte: Ecologia, Economia e Cultura, livro 1. ATIX/ISA/
MEC, 2005.
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Cooperação: Quando as pessoas se ajudam umas às 
outras para realizar um trabalho e, também, como neste 
caso, quando oferecem comida ou presentes para os pa-
rentes e amigos.

A FRUTA TAKA’MU
JUPOREJUP KAIABI

Essa fruta é um recurso que gosta de fi car 
na beira do rio e na capoeira. O pé dela é 
parecido com cipó e a fruta é amarela. A 
fruta é comida por todos os seres humanos 
e também por animais como o macaco, a 
guariba e a cobra. Ela tem o seu dono que 
é chamado de Karuat. Quando a pessoa 
come muito, muito mesmo, aí o dono pode 
não gostar e aí chega um vento forte, chuva, 
trovão e pode ocorrer até uma enchente. 
Assim acontece com esse recurso, a fruta 
é tão gostosa, mas tem que comer com 
cuidado e respeito.

Fonte: Ecologia, Economia e Cultura, livro 1. ATIX/ISA/
MEC, 2005.

Na maior parte das comunidades indígenas há grande colabo-
ração entre os membros de uma aldeia, que quase sempre fazem 
parte da família como irmãos, irmãs, tios, tias, primos, genros etc. 
Quando uma família produz uma grande quantidade de farinha, por 
exemplo, ela vai oferecer um pouco para os parentes. Da mesma 
maneira, essas pessoas para quem esta família ofereceu farinha 
em outro momento vão também oferecer um outro alimento, ga-
rantindo uma rede de cooperação entre os familiares.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS DA SOCIEDADE KISÊDJÊ
TARIWAKI SUIÁ KAIABI, YACONHONGRÁTXI SUIÁ E TEMPTY SUIÁ

Os valores éticos são ensinados pelos velhos, pelos avós e 
pelos pais desde criança. Ensinar a respeitar as pessoas, ter 
bom comportamento, caçar, pescar, saber dar valor à natureza 
e à vida humana. Saber tratar os convidados e as famílias mais 
próximas e distantes. Ensinar a fazer artesanato, respeitar cada 
animal e outros seres que existem na natureza. Ser generoso, 
honesto com os seres humanos. Seguir as regras dos mais 
velhos, das coisas que eles nos ensinam. Respeitar lugares e 
objetos que têm suas histórias contadas pelos mais velhos. 

Existem lugares e objetos sagrados, principalmente o lugar e 
os objetos de reza dos pajés, como o apito feito com osso de ave, 
o cigarro e as ervas. Muitas pessoas respeitam e consideram 
os próprios pajés como pessoas sagradas. As montanhas e as 
lagoas que têm sua história contada pelos mais velhos também 
são sagradas.

Fonte: Ecologia, Economia e Cultura, livro 1. ATIX/ISA/MEC, 2005.

Princípios éticos: A palavra ética é de origem grega (vem 
da palavra ethos) e quer dizer os valores e as regras de res-
peito entre os seres humanos, com os outros seres e com o 
ambiente que nos cerca. Princípios éticos quer dizer viver 
respeitando esses valores.

Depois de ler os textos dos professores acima, escreva quais são 
os ensinamentos importantes dos mais velhos para as crianças e 
os jovens em sua sociedade.

ATIVIDADE PROPOSTA
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Além do trabalho na roça, do preparo dos alimentos, dos cuidados 
com a casa, a caça, a pesca e a coleta, que outros trabalhos as 
pessoas desenvolvem na sua aldeia ou fora dela?

ATIVIDADE PROPOSTA

Entre os povos indígenas que vivem em terras muito pequenas, 
com poucos recursos naturais, também existe uma divisão de tra-
balho e cooperação entre os homens e as mulheres, mesmo quan-
do não é possível fazer roças, caçar ou pescar.

Atualmente novos trabalhos surgiram entre os povos indígenas, 
como o de professor, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, 
Agente Indígena de Saúde e de Saneamento, cinegrafi sta, funcio-
nário da Fundação Nacional do Índio (Funai), de escolas e da área 
da saúde, gestor de associações indígenas, dentre outros. Esses 
profi ssionais atuam como prestadores de serviços às suas comu-
nidades, por isso, é muito importante que também participem das 
conversas e ações desenvolvidas na área da saúde. Por exemplo: 
os AIS e AISAN, os professores e outros profi ssionais indígenas 
também devem participar das reuniões do conselho local de saúde 
e de conversas sobre saúde dentro da comunidade.

Uma grande sabedoria dos povos indígenas está na forma de or-
ganizar o tempo. Cada família planeja o seu trabalho, organizando 
o tempo para se dedicar aos cuidados com os fi lhos, às conversas 
e aos encontros com os familiares. Geralmente cada família tra-
balha para o seu próprio sustento. No entanto, muitos povos indí-
genas, como resultado da invasão de suas terras, perderam seus 
territórios e recursos naturais. Assim, alguns membros desses po-
vos passaram a trabalhar em fazendas ou em outros locais, fora de 
suas Terras Indígenas.

As famílias indígenas compartilham os recursos naturais de seu 
território: as terras, os rios, o pátio da aldeia, os remédios, as plan-
tas e os recursos para fazer artesanato e casas. 

Os povos indígenas desenvolveram maneiras muito importantes 
e efi cientes de transmitir conhecimentos: as pessoas aprendem ou-
vindo os seus familiares contando histórias ou dando explicações 
sobre conhecimentos necessários para viver e também aprendem 
praticando. 
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Para aprender a pescar, a criança vai praticar com seu pai; para 
aprender a fazer uma peneira, a pessoa vai junto com o especialista 
buscar o material necessário e depois vai produzir a peneira, obser-
vando como o artesão faz e fazendo junto com ele. 

Essa maneira de ensinar e aprender vem sendo praticada há mi-
lhares de anos e tem garantido que histórias e conhecimentos se-
jam repassados de geração em geração. Na atualidade, a maioria 
dos povos indígenas brasileiros criou sistemas de escrita para suas 
línguas, mas o ensino através da oralidade e da prática continua 
sendo uma excelente forma de ensinar e aprender, que precisa ser 
valorizada também na área da saúde. Essa valorização pode acon-
tecer através de conversas para ouvir e trocar experiências com a 
comunidade, para buscar ações coletivas para a melhoria da saúde, 
assim como na formação do AIS e AISAN, que vão aprender a utili-
zar a biomedicina através de suas práticas no trabalho.

Oralidade: ensinar através das palavras, 
contando histórias e dando explicações.

BIOMEDICINA
A biomedicina é medicina clínica, baseada 

nos princípios das ciências naturais (biologia, 
bioquímica, fi siologia). É uma ciência que nasceu 
na Europa e investiga a natureza e as causas 
das doenças humanas, procurando sua cura e 
prevenção. 

A biomedicina também é chamada de medicina 
ocidental. O mundo ocidental se refere à forma 
de viver das sociedades da Europa e dos países 
que foram colonizados pelos europeus, como por 
exemplo o Brasil e outros países da América. Os 
europeus levaram para os países colonizados sua 
medicina, suas histórias, seus hábitos e línguas. 
Por isso, a medicina desenvolvida por essas 
sociedades foi chamada de medicina ocidental.
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O CASAMENTO E A CONSTITUIÇÃO DA 
FAMÍLIA

Quando um homem e uma mulher se casam e têm fi lhos, eles 
formam o que chamamos de família nuclear. Em muitas comunida-
des indígenas, o homem vai viver com a esposa na casa de seu so-
gro, aonde vai conviver com outras famílias: as irmãs de sua esposa 
com seus maridos e fi lhos jovens e solteiros. Já em outras comu-
nidades isso pode acontecer de forma diferente, depende da tradi-
ção e organização de cada povo. O casamento acontece de forma 
diferente para cada povo indígena. Para alguns povos, o homem e a 
mulher só podem casar depois de aprenderem algumas atividades 
da sua cultura e existem regras para o casamento. 

PARA O POVO WAJÃPI 
Quando a moça vai se casar:  primeiro, pai e mãe 

escolhem o homem para a moça se casar. Quando a moça 
casa, ela não depende mais do pai nem da mãe. A partir 
do casamento, somente o marido dela que faz a roça para 
ela, não é mais o pai.

Quando o rapaz vai casar: para se casar, os Wajãpi 
esperam o rapaz aprender a matar caça, fazer trançado, 
fazer casa para o sogro e também fazer roça. A partir daí, 
já pode casar com uma mulher.

Regra do casamento dos Wajãpi: nós temos uma regra 
principal para o casamento. Nós não casamos com nossos 
parentes (etarã). Casamos somente com não parentes 
(etarã rowã). A regra funciona assim: nós casamos com 
o fi lho(a) do irmão da mãe ou com o fi lho(a) de outra 
pessoa que nós chamamos pa´i ou pipi. Também podemos 
casar com fi lho(a) da irmã do pai. Quando a moça não é 
prometida para ninguém, então o pais dela procuram um 
rapaz que ainda não foi prometido.

Fonte: Jane Reko Mokasia. Fortalecendo a organização social Wajãpi. Apina/
Iepe/Ipham, 2008.
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1) Escreva um texto contando como é organizado o casamento 
na sua comunidade. Explique como são escolhidos os casais, com 
quem o casal vai morar, quais são as novas responsabilidades do 
casal e o que eles precisam saber fazer. Conte também o que 
mudou nessas regras nos dias de hoje.
2) Faça um desenho de sua família e mostre todas as pessoas 
que estão envolvidas no cuidado com as crianças.

ATIVIDADE PROPOSTA

A MEDICINA TRADICIONAL DOS 
POVOS INDÍGENAS

Diferentes povos do mundo têm seus conhecimentos sobre saú-
de, sobre a proteção das pessoas e a prevenção de agravos, sobre 
adoecimento, com formas diferentes de prevenir e tratar as doen-
ças. Os chineses, por exemplo, têm um sistema de medicina que 
considera que em nosso corpo existem caminhos de energia. Se-
gundo os chineses, quando a energia não passa por algumas par-
tes de nosso corpo, aí fi camos doentes. Uma das técnicas que eles 
utilizam para o tratamento da dor e de doenças é chamada de acu-
puntura. A acupuntura é um tratamento feito com a aplicação de 
agulhas bem fi nas em determinados pontos do corpo humano. 

O objetivo da aplicação das agulhas em determinados pontos é 
facilitar a passagem da energia, como mostra a imagem ao lado. A 
medicina chinesa tem várias outras práticas para manter a saúde 
das pessoas, para tratar e curar os doentes. Fazem massagens, to-
mam determinados tipos de chás, fazem orientações sobre alimen-
tação e sobre o trabalho e a vida. Todas essas práticas em busca de 
um equilíbrio que chamamos de saúde ou bem estar.
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FIGURA 1: caminhos da energia na medicina chinesa. Foto: Celia

Cada povo indígena brasileiro também desenvolveu uma me-
dicina própria, que contempla conhecimentos importantes sobre 
saúde e doença. Antes do contato com os colonizadores portugue-
ses, os povos indígenas cuidavam de sua própria saúde utilizando 
os conhecimentos tradicionais do seu povo. No entanto, o contato 
trouxe doenças novas, desconhecidas dos povos indígenas brasilei-
ros, como gripe, pneumonia, sarampo, tuberculose, dentre outras. 
Como os povos indígenas não conheciam essas novas doenças, 
foi necessário utilizar a medicina dos não indígenas para tratá-las, 
assim como adotar novas formas de prevenção dessas doenças. 
Mesmo quando aconteciam as frentes de atração e contato com os 
povos indígenas, os indigenistas, sertanistas e trabalhadores das 
frentes já vinham com remédios para a tosse, para a febre e outras 
coisas.

Desde aquela época, os indígenas tiveram contato com os re-
médios do branco. Mas isso não quer dizer que os povos indígenas 
deixaram de utilizar a sua própria medicina tradicional. Ao contrá-
rio, os sistemas de saúde indígenas continuam existindo, contri-
buindo na prevenção e na cura de doenças, inclusive das doenças 
que chegaram com os não indígenas.
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 Muitas sociedades costumam utilizar a arranhadeira para tirar 
o sangue ruim do corpo, como uma forma de prevenção ou cura de 
doenças, visando fortalecer o organismo. A pintura corporal tam-
bém é muito importante em várias sociedades indígenas. Além de 
embelezar o corpo e ser uma forma de mostrar que a pessoa está 
com saúde, está alegre e que ela faz parte de um grupo social, tam-
bém pode contribuir para proteger as pessoas das doenças. 

Em muitas sociedades indígenas existem raizeiros, benzedores, 
rezadores e pajés, como explica o professor Hukai e o agente de 
saúde Tukupe, do povo Waurá, sobre a sua sociedade:

OS VÁRIOS TIPOS DE PAJÉS 
ESPECIALISTAS
HUKAI KUHUPI WAURÁ E TUKUPE WAURÁ

Lá na aldeia Piyulaga tem vários tipos de médicos indígenas 
que são os pajés, especialistas em pajelança. Existe um 
tipo de pajé que entra em transe e consegue se comunicar 
com o espírito do mato ou com a alma do paciente; o pajé 
que chamamos pukaiyekeho, que é o pajé pensador, e 
ajatapawekeho, que é o raizeiro.

Quando a pessoa fi ca doente é chamado o pajé yatamá, 
que examina e faz pajelança. Se o paciente não melhorar 
com a pajelança precisa chamar outro tipo de pajé, que é 
iyakapa. Ele fuma, entra em transe, conversa com a alma do 
paciente ou com o espírito que está fazendo mal para ele. 
Se a alma do paciente foi capturada por um espírito ruim, 
precisa ser chamado o pajé pukaiyekeho, que vai chamar a 
alma de volta ou vai buscá-la. O último tratamento é feito 
pelo ajatapewekeho, que é o raizeiro.

Fonte: Utapai, ulekem onakapitsi, onaunakirapisti. Conhecimentos das regras de 
alimentação e da história Wauja. Curso de Formação de Agentes Indígenas de 
Saúde do Parque Indígena do Xingu/Unifesp. Impressão: MEC/UFMG, 2012.
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O POVO KAINGANG TAMBÉM TEM SEUS 
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE SAÚDE

O povo Kaingang considera as comidas típicas 
como uma fonte de cura e de prevenção para algumas 
enfermidades, por exemplo: o Fuá (uma planta) é dito 
como bom para o útero; o Kumi (mandioca brava) e a 
Varana (uma palmeira) são bons para a anemia e para a 
memória; a Serraia (planta) é usada contra o amarelão; 
o Pého fej* é usado para dores no estômago; o caragiatá 
(Fãe*) é também usado para o amarelão e contra a 
bronquite, asma e reumatismo. Os Kaingang acreditam 
que o cheiro exalado pela fumaça do fogo afasta os maus 
espíritos que vêm da aldeia dos mortos. A escolha das 
madeiras, para se obter o fogo com uma fumaça específi ca 
é de escolha dos índios mais velhos ou do kujà (a pessoa 
que sabe curar).

*Plantas usadas como remédios pelo povo Kaingang

Fonte: Caderneta de Saúde da Jovem Kaingang- Ministério da Saúde/
Prefeitura de Porto Alegre, 2012.

O pajé Karai Poty Guarani (José Fernandes) explica sobre o seu 
trabalho como pajé e a participação do povo Guarani na casa de 
reza (opy), para manter a saúde:

“Nós fortalecemos o nosso espírito e superamos 
os obstáculos através do ensinamento de Nhanderu, 
fortalecemos o corpo fazendo preces na casa de reza 
(opy). Nhanderu me deu esse dom pra ser cumprido, é 
para proteger as pessoas que eu sou um líder espiritual, 
por isso eu não vou deixar esse trabalho de lado, sempre 
estarei salvando as pessoas doentes. 
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Com a minha palavra sagrada eu vou fazer preces para 
Nhanderu, o pai celestial. A cada noite e a cada dia vamos 
continuar fortalecendo o nosso corpo. Cada pessoa que 
frequenta sempre a opy (casa de reza) tem que saber 
conduzir o seu corpo, ter um bom comportamento, não 
brigar e saber respeitar as pessoas. Agindo assim, a 
pessoa pode ser escolhida por Nhanderu para ser um líder 
espiritual, é assim a nossa tradição Guarani. Para isso nós 
usamos o cachimbo, os nossos antepassados já usavam 
antigamente, nós que somos os seus descendentes 
estamos usando também. Não podemos esquecer esse 
dom que Nhanderu nos deu de usar o cachimbo.

Na opy cada pessoa faz preces para fortalecer o seu 
próprio corpo”. 

Fonte: As aldeias Guarani da cidade de São Paulo. Projeto Rosa Gauditano/
Associação Guarani Tenonde Porã, 2006, São Paulo.

Em grande parte das comunidades indígenas existem ou já exis-
tiram pessoas que são especialistas em algumas práticas de cui-
dados tradicionais, como pajés, rezadores, benzedores, raizeiros, 
parteiras, dentre outros cuidadores.

Na sua comunidade, quem são os especialistas tradicionais que 
trabalham para prevenir e curar doenças? 

ATIVIDADE PROPOSTA

A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) utiliza a 
biomedicina, ou medicina ocidental, para identifi car e tratar as do-
enças, por isso este material didático vai trazer informações e co-
nhecimentos da biomedicina. 
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“Nós temos um conhecimen-
to paralelo à ciência dos brancos 
e queremos juntar os conheci-
mentos e trabalhar em conjunto, 
contribuindo com nossos saberes 
tradicionais para a medicina oci-
dental”. 

Fonte:  Pa’miri-Masa. A origem do mundo. 
Saúde Sem Limites, 2004.

Os conhecimentos da biomedicina vêm sendo construídos ao 
longo de centenas de anos pelas sociedades não indígenas, porém 
muito do conhecimento da biomedicina foi aprendido através do 
estudo de plantas que já eram, muitas vezes, utilizadas por povos 
nativos. Um exemplo é o medicamento para malária chamado clo-
roquina, que é feito com a casca de uma árvore chamada quina, um 
remédio que começou a ser utilizado por alguns povos indígenas 
contra a malária. Os não indígenas descobriram esse remédio a 
partir do conhecimento indígena.

Mas é muito importante que os membros da EMSI trabalhem 
junto com os especialistas da medicina de cada povo indígena, 
como explica Laureno Maia (Oyé), do povo Tukano, que vive no Rio 
Negro:

1. Em sua comunidade algum membro da EMSI já trabalhou junto 
com algum especialista tradicional indígena (pajé, rezadores, 
benzedores, raizeiros e parteiras)? Se sim, conte como foi este 
trabalho.
2. Explique se a atuação da EMSI junto com os especialistas 
tradicionais é uma prática do dia a dia e como vocês se organizam 
para ela acontecer.

ATIVIDADE PROPOSTA
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SAÚDE, ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO NAS 
FAMÍLIAS INDÍGENAS

neste texto vamos conversar sobre temas relacionados à ali-
mentação, à nutrição e sobre como elas estão relacionadas à 
saúde das crianças, jovens, adultos e velhos. Vamos apresen-

tar o modo como o não indígena entende esses temas e, para isso, 
é importante que você refl ita junto com sua comunidade e com a 
equipe que você trabalha sobre o que vamos estudar.

TEXTO 2

este texto vamos conversar sobre temas relacionados à ali-
mentação, à nutrição e sobre como elas estão relacionadas à 
saúde das crianças, jovens, adultos e velhos. Vamos apresen-

tar o modo como o não indígena entende esses temas e, para isso, 
é importante que você refl ita junto com sua comunidade e com a 
equipe que você trabalha sobre o que vamos estudar.

COMIDA E SAÚDE: AS VISÕES DE MUITOS POVOS
Cada povo pensa geralmente de um jeito próprio sobre a relação 
entre a alimentação e a saúde. Do mesmo jeito, sabe se existem 
ou não comidas ou bebidas que ajudam mais as pessoas a 
ficarem fortes, ou que fazem as crianças crescerem bem e não 

PARA REFLETIR

ficarem doentes, por exemplo. Muitas vezes isto depende do sexo ou da idade da 
pessoa, ou do estado dela (por exemplo, se é criança, se é um idoso que está doente, se 
é uma gestante, ou uma mulher que está amamentando).
Às vezes estas noções também se misturam com as ideias de outros povos, sejam eles 
indígenas ou não. Lembre-se que nem sempre os outros membros da equipe conhecem 
esta dimensão da cultura de seu povo, e de como é importante para o diálogo entre a 
equipe e a população o reconhecimento dos diferentes modos de cuidar da saúde (o 
que inclui a alimentação). 
Como é para o seu povo atualmente? Existem estas comidas ou bebidas que deixam as 
pessoas mais fortes? As ideias do seu povo sobre a alimentação se misturam com as 
ideias dos não índios? Faça uma pesquisa sobre isso e a apresente para a turma.

Vanessa Moreira Haquim, Anabele Pires Santos, Maria Cristina Cabral Troncarelli 
e Sofia Beatriz Machado de Mendonça.

SAÚDE, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NAS FAMÍLIAS INDÍGENAS  29



O DIREITO À ALIMENTAÇÃO É 
RECONHECIDO EM LEIS INTERNACIONAIS 
E NO BRASIL FOI INCLUÍDO EM 2010 NA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. 

“Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho,  a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.”

Apesar de existirem as leis, milhares de pessoas no Brasil e no 
mundo ainda passam por difi culdades para ter alimentos todos os 
dias em suas casas.

ALIMENTAÇÃO E CULTURA
Cada povo tem seu próprio jeito de se alimentar. A alimentação 

de um povo depende da sua cultura e do ambiente onde vive. Cada 
povo tem seus próprios alimentos, conhece jeitos de prepará-los, 
de conservá-los para não estragarem e também como dividi-los 
com seus parentes.

A ALIMENTAÇÃO NO MUNDO
Em 1945 foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), 

para que os diferentes países conversassem coletivamente sobre 
os seus problemas. As lideranças desses países têm se preocupa-
do com a desigualdade entre as nações e com a situação da ali-
mentação no mundo, pois muitos povos e comunidades não têm 
alimento sufi ciente para comer e por isso adoecem. 

Os representantes da ONU defi niram que, para viver bem e com 
saúde, as pessoas precisam de comida com qualidade, sem con-
taminação de venenos (agrotóxicos) e em quantidade certa para 
crianças, adultos e idosos. A alimentação é um direito das pessoas 
e deve estar disponível sempre, durante o ano todo e não pode fal-
tar para ninguém.
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FIGURA 2: Diversidade de alimentos e receitas tradicionais indígenas
Foto: Hélio Mello/Projeto Xingu/UNIFESP.

Assistam ao vídeo “Aldeias Vigilantes” que 
fala um pouco sobre biodiversidade e a proteção 
dos conhecimentos tradicionais e no combate a 
biopirataria na Amazônia, disponível em: http://
pibmirim.socioambiental.org/node/2335.

Os povos indígenas que dispõem de um território demarcado e 
com recursos naturais costumam caçar, pescar, fazer roças e co-
letar alimentos no mato, enquanto os povos que vivem em terras 
muito pequenas, próximas às cidades, sem condições de fazer roça, 
acabam consumindo mais os alimentos dos não indígenas. Obser-
ve no mapa a seguir que muitos povos das regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste dispõem de terras muito pequenas para conseguir ali-
mentos a partir dos recursos naturais da própria terra. Por isso, é 
importante a demarcação dos territórios indígenas e a preservação 
dos recursos naturais para garantir uma boa alimentação. 

Nos territórios indígenas onde os recursos naturais estão mais 
preservados existe a biodiversidade.
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FIGURA 3: Mapa das Terras Indígenas do Brasil - Fonte: IBGE (Censo 2010)

BIO = VIDA
DIVERSIDADE = VÁRIOS SERES E 
AMBIENTES DIFERENTES 

Biodiversidade é o conjunto de seres e ambientes 
diferentes que existem em cada região, é a variedade de 
seres que vivem na natureza. Na ciência indígena todos os 
seres têm vida. Se não tivessem vida, os seres não existiriam 
no mundo. Todos os recursos naturais têm vida, têm seus 
espíritos. Por exemplo: pedras, árvores, rios, aves, ventos, 
peixes, terra, água, barro e todos os tipos de animais. 
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Por isso, todos os recursos naturais devem ser 
respeitados. Temos muitas regras para respeitar cada ser 
vivo que existe na natureza.   

Fonte: Professores do Parque Indígena do Xingu- Ecologia, 
Economia e Cultura, ATIX/ISA/MEC, 2005.

FIGURA 4: 
Diversidade de 
milhos

FIGURA 5: 
Diversidade de 
alimentos

Uma das principais riquezas dos povos indígenas são as semen-
tes e as mudas de produtos tradicionais, como o milho, as man-
diocas, os carás, as batatas, as favas, os feijões, os amendoins, as 
abóboras, as pimentas, dentre outros produtos. Muitos povos indí-
genas possuem diferentes variedades desses alimentos, que estão 
cada vez mais difíceis de serem encontradas na sociedade não in-
dígena.

 Existem povos que têm mais de 50 variedades de mandioca, 
outros com uma grande variedade de tipos de amendoim, de ba-
tata, de cará, de milho, dentre outros alimentos. Essas sementes e 
mudas precisam ser guardadas para novos plantios, assim o povo 
continua sendo dono da própria semente e permanece com uma 
alimentação saudável, ou seja, que faz bem para a saúde. 
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Sementes transgênicas são sementes feitas em 
laboratório para resistir a grandes quantidades de 
agrotóxicos, além de evitar o ataque de insetos e 
doenças de plantas. A soja transgênica, por exemplo, 
é fabricada para resistir a um veneno chamado 
herbicida. Esse veneno é ruim por que mata outras 
plantas ao redor da plantação. Como as sementes 
transgênicas resistem aos venenos, os fazendeiros 
exageram na sua quantidade, contaminando mais os 
solos, os rios e os seres humanos.   Essas sementes 
também podem matar as sementes tradicionais. 
Veremos mais para frente o problema dos agrotóxicos 
para a saúde das pessoas.

Atenção: os produtos que contém alimentos 
transgênicos estão sinalizados nas embalagens com 

o “T”, conforme imagem acima.         

FIGURA 6: 
Alimentos 
transgênicos

Em algumas regiões do Brasil, povos e comunidades tradicionais 
estão se organizando para manter as sementes tradicionais pre-
servadas, garantindo maior produção e melhor enfrentamento dos 
problemas com pragas, sem depender dos venenos e das sementes 
híbridas ou transgênicas. Um exemplo é o povo Xakriabá, que criou 
uma casa de sementes tradicionais para resgatar e preservar as 
sementes de seu povo. Das sementes armazenadas na casa, uma 
parte é guardada para não acabar e a outra parte é emprestada 
para fazer roça. A pessoa que pega a semente emprestada devolve 
uma quantidade maior de sementes para que, no outro ano, mais 
pessoas possam pegar sementes emprestadas para fazer roça.
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Nos territórios desmatados a biodiversidade diminui, assim 
como os animais e as terras boas para fazer roça. Para que a po-
pulação indígena possa ter uma alimentação saudável é preciso 
que essas terras sejam recuperadas. Para isso, é necessário con-
sultar as pessoas mais velhas sobre o conhecimento tradicional e, 
também, em alguns casos, é preciso a colaboração de agrônomos, 
engenheiros fl orestais e biólogos, que estudam sobre o cultivo e 
manejo da terra.

Existem muitas experiências interessantes de 
recuperação de áreas desmatadas, como por exemplo 
a experiência do Instituto Socioambiental (ISA). O ISA é 
uma organização social que existe há 30 anos e trabalha 
junto com as comunidades indígenas e não indígenas 
de várias regiões do país buscando soluções para as 
questões sociais e ambientais. A partir desse trabalho 
nasceu a Rede Sementes do Xingu, criada em 2007 
com objetivo de disponibilizar sementes nativas para o 
plantio de áreas desmatadas na região da bacia do Rio 
Xingu, no Mato Grosso.

As atividades cresceram e várias pessoas foram se 
juntando ao grupo. Hoje há indígenas de várias etnias, 
agricultores familiares, produtores rurais, movimentos 
sociais, pesquisadores, organizações governamentais 
e não governamentais e prefeituras, unidos para 
preservar e aumentar o número de sementes e, com isso, 
aumentar a biodiversidade. A Rede Sementes do Xingu 
realiza vários encontros para troca de sementes entre 
diferentes comunidades, 
cursos e reuniões 
para avaliações e 
planejamento de ações, 
confecções de materiais 
didáticos, coleta, manejo 
e armazenamento das 
sementes.

FIGURA 7: Rede 
Sementes do Xingu
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Assistam ao vídeo: “Sementes e Histórias”, fala sobre 
o trabalho de agricultores familiares na conservação e 
multiplicação de sementes crioulas (milho, feijão, arroz, trigo 
e batata) e os desafi os do uso de agrotóxicos no cultivo de 
tabaco e a expansão de sementes transgênicas. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=mxlq3ZNgpAI

A ALIMENTAÇÃO DOS BRASILEIROS
O povo brasileiro também tem uma diversidade alimentar muito 

grande, porque recebeu infl uência de outros povos, como dos dife-
rentes povos indígenas, europeus, africanos e vários outros povos 
que vieram para o Brasil. Sendo assim, os brasileiros não se alimen-
tam todos do mesmo jeito, cada região do Brasil tem seus próprios 
hábitos alimentares, com suas comidas típicas, ou seja, comidas 
que foram inventadas a partir de alimentos da região e que a maio-
ria da população daquele lugar gosta de comer.

Arroz com Feijão (todo Brasil)

Carne seca com Macaxeira 
(Nordeste)

Cuscuz Paulista (Sudeste)

Arroz com Pequi (Centro-Oeste)

Churrasco (Sul)

Empadão Goiano (Centro-Oeste)

Baião de dois (Nordeste)

Cuscuz Nordestino

Feijoada (Sudeste)
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FIGURA 8: Receitas 
tradicionais brasileiras.

Moqueca (Nordeste)

Virado à Paulista (Sudeste)

Pão de queijo (Sudeste) Tacacá (Norte)

A mandioca, por exemplo, é um alimento consumido em todas 
as regiões do Brasil. Existem vários tipos de mandioca: as varie-
dades de mandioca brava são usadas para fazer farinhas, beijus e 
mingaus e a mandioca mansa, também conhecida como macaxeira 
ou aipim, é consumida cozida, assada ou frita. O hábito de comer e 
cultivar a mandioca foi aprendido com os povos indígenas.

É possível conhecer a cultura de um povo através de sua alimen-
tação. Uma das coisas que marcam a diversidade entre os povos 
indígenas é a riqueza da variedade de seus alimentos e sua culiná-
ria. Além dessa diversidade, o valor nutricional e a qualidade dos 
alimentos tradicionais indígenas são muitas vezes superior a dos 
alimentos dos não indígenas, por serem cultivados sem o uso de 
produtos químicos, como os agrotóxicos.

Hoje, no Brasil, várias pessoas têm buscado alimentos livres de 
agrotóxicos e que não prejudiquem o ambiente, também chama-
dos de alimentos orgânicos e agroecológicos. Outra mudança que 
vem acontecendo é que muitas pessoas estão plantando alimen-
tos em suas próprias casas e valorizando a compra de pequenos 
produtores, os agricultores familiares, que também produzem os 
alimentos sem agrotóxicos e não prejudicam o ambiente.
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FIGURA 9: Produtores orgânicos e agroecológico. Foto: André Bueno

Estamos falando sobre a alimentação no Brasil e entre os povos 
indígenas. A alimentação é muito importante para as pessoas, para 
elas se desenvolverem e crescerem bem e é fundamental para a 
sobrevivência dos povos. A alimentação deve ser nutritiva. As pes-
soas precisam de uma boa nutrição. Mas o que é nutrição?

Para a biomedicina, nutrição é a ciência que estuda o 
conjunto de alimentos e nutrientes que são necessários 
para o crescimento, desenvolvimento e manutenção do 
corpo das pessoas em cada fase da vida. Os alimentos 
contêm diferentes nutrientes. Temos as vitaminas, como 
por exemplo a vitamina A, C, D, E, K, B e outras; os mi-
nerais, como ferro, cálcio, fósforo, zinco e outros; além de 
proteínas, carboidratos e gorduras. 

O QUE É NUTRIÇÃO?

A nutrição, para o conhecimento do não indígena, começa quan-
do o alimento é levado à boca. A partir desse momento, nosso cor-
po entra em ação, ou seja, a boca, o estômago, o intestino e ou-
tros órgãos começam a trabalhar na trituração dos alimentos até o 
aproveitamento dos nutrientes pelo nosso corpo.
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O CAMINHO DA COMIDA

1 – Dentro da boca, os alimentos são triturados 
pelos dentes, molhados pela saliva e 
misturados pela língua.

2 – Os alimentos são engolidos, passam pela 
faringe e caem no esôfago.

3 – O esôfago leva os alimentos para o 
estômago. Lá, eles se transformam em 
uma pasta chamada quimo. Ali, eles são 
misturados com o suco gástrico, que é um 
líquido fabricado pelo estômago que ajuda 
na digestão.

4 – O quimo é enviado ao intestino delgado, 
onde recebe líquidos de outros órgãos 
como o fígado e o pâncreas, além do suco 
intestinal fabricado pelo próprio intestino. 

5 – O fígado produz um líquido conhecido 
como bile. A Bile ajuda na digestão das 
gorduras e na absorção de nutrientes pelo 
intestino.
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6 – O pâncreas produz o suco pancreático. No 
intestino delgado os nutrientes atravessam 
suas paredes e passam para o sangue. O 
sangue transporta os nutrientes para todos os 
órgãos do corpo, alimentando todas as células. 
Enquanto o alimento passa pelo intestino 
delgado ele vai separando os nutrientes: uma 
parte será aproveitada e vai para o sangue e 
outra parte vai continuar pelo intestino e sair 
como fezes. 

7 – Depois do intestino delgado, vem o intestino 
grosso. Sua principal função é absorver a 
água, evitando que ela saia com as fezes e que 
a pessoa fi que desidratada.

8 – O reto é a última parte do intestino grosso. 
Quando termina a digestão, sobram 
dos alimentos apenas as partes que não 
conseguimos digerir e assim são formadas as 
fezes.

9 – As fezes são eliminadas pelo ânus.

Os nutrientes estão dentro de todos os alimentos e ajudam 
o nosso corpo a crescer e a se manter saudável, se ingeridos na 
quantidade correta.  Existem muitos tipos de nutrientes e eles es-
tão distribuídos em alguns grupos de alimentos:

ASSISTAM AOS VÍDEOS
- A digestão começa na boca. Disponível em: https://

www.youtube.com/watch?v=aJx1DdTMe24 
- O caminho do alimento. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ip_4C-u5gMw
- O Corpo Humano - 08 - Sistema Digestório. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=6JfDX94htbU  
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GRUPO DOS ALIMENTOS ENERGÉTICOS
Nutriente principal: carboidratos
Função: fornecem energia para as atividades do dia a dia, como 

andar, correr, trabalhar, brincar, caçar, namorar etc.
Exemplos: mandioca, milho, cará, batata, batata doce, farinha, 

beiju, inhame, abóbora, arroz etc.

FIGURA 11: Alimentos 
energéticos

Abóbora

Beiju \ Tapióca

Farinha de milho

Milho

Arroz

Cana-de-açúcar

Inhame

Pão

Batata doce

Cará

Macarrão

Batatas

Farinha de mandioca

Mandioca

GRUPO DOS ALIMENTOS REGULADORES
Nutrientes principais
Vitaminas: A, C, B, K, D, E etc.
Minerais: ferro, cálcio, potássio, sódio, zinco, fósforo etc.
Vitaminas e minerais também são chamados de micronutrientes.
Função: são necessários para o bom funcionamento do corpo, 

ajudando na defesa do organismo, na prevenção de doenças e no 
crescimento.

Exemplos: 
Frutas: pequi, açaí, abacaxi, laranja, abacate, banana, melancia, 

mamão, ingá, maçã etc.
Legumes: cenoura, abobrinha, beterraba, chuchu, vagem, 

tomate, pepino, berinjela, quiabo etc.
Verduras: taioba, folha da mandioca, repolho, alface, couve, 

espinafre, agrião, rúcula etc.
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Abacate

Cajú Coco verde Coco

Limão

Abacaxi

GoiabaCupuaçu

Maçã

Abiu Açaí

Graviola Ingá

Mamão

Banana

Laranja

FIGURA 12.1: Alimentos reguladores - Frutas

Acerola

Buriti

Amora Bacuri

Tucumã Umbu

FIGURA 12.2 – Alimentos 
reguladores - Frutas

Mexerica Murici

Manga

Pequi

Mangaba Maracujá Melancia

Tapereba
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Abobrinha Berinjela Beterraba Cebola / Alho

Cenoura Chuchu Pepino Pimentão

Tomate Vagem

Agrião Alface Brócolis Couve

Espinafre Folha de mandioca Repolho Taioba

FIGURA 12.3 – Alimentos 
reguladores - Legumes

FIGURA 12.4 – Alimentos reguladores - Verduras

TEMPEROS
São ricos em vários nutrientes e 

são usados no preparo de muitos 
alimentos. Algumas pessoas 
usam esses temperos como 
substitutos para o uso do sal, que 
se colocado em excesso, pode 
causar a hipertensão, doença que 
vamos ver em outro momento.

Sal: alguns povos produzem um tipo de sal que pode ser retirado de 
plantas como o inajá e o aguapé. Esses tipos de sal não prejudicam a 
saúde como o sal que compramos no mercado.

Pimentas: existe uma variedade muito grande de pimentas no Brasil 
e elas são muito utilizadas por vários povos indígenas. 

FIGURA 13: Temperos
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GRUPO DOS ALIMENTOS CONSTRUTORES
Nutriente principal: proteínas.
Função: são importantes para a formação e fortalecimento 

dos órgãos, ossos, pele e músculos, além de contribuir para o 
crescimento do corpo.

Exemplos:
Carnes e ovos: peixes, teiú, porco, boi, anta, macaco, mutum, 

galinha, ovos, tracajá etc.
Leguminosas: feijão, fava, ervilha, lentilha, grão-de-bico etc.
Oleaginosas: castanha do Brasil, castanha de caju, castanha de 

pequi, castanha de baru, nozes, amendoim, amêndoa, macadâmia, 
avelã, pinhão etc.

Leite e derivados:  leite, queijos, iogurtes etc.

Jacaré

Peixes

Castanha de Pequi

Feijões (vários tipos)

Nozes

Mutum

Castanha de Baru

Fava (vários tipos)

Leite

Porco

Ovos

Castanha de Caju

Feijão cozido

Lentilha

Carne assada

Tanajura

Galinha

Macaco

Amendoim (vários tipos)

Castanha do Brasil

Iogurte

Tracajá

FIGURA 14.1: 
Alimentos 
construtores
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SojaQueijosPinhão

FIGURA 14.2: Alimentos construtores

GRUPO DOS ENERGÉTICOS ADICIONAIS 
(ULTRAPROCESSADOS)

Esses alimentos contêm muita gordura, muito sal e muito 
açúcar e por isso devem ser evitados. Além disso, esses alimentos 
são pobres em nutrientes importantes para saúde. Muitos destes 
alimentos se forem consumidos em excesso, podem levar a 
problemas de saúde, como obesidade, hipertensão, diabetes, 
entres outros como veremos mais para frente.

Exemplos: sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo, refrigerante, 
salgadinhos, doces em geral (balas, pirulitos, sorvetes, chocolate 
etc).

Doces (pirulito, bala e 
chiclete)

Óleo

Salgadinho

Suco artifi cial em pó

Biscoito / bolachas

Manteiga

Refrigerante

Suco artifi cial de caixinha

Coxinha frita

Margarina

Sal

Açúcar

Fritura

Pastel frito

Sorvete

FIGURA 15: Alimentos energéticos ultra processados
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Muitos alimentos contêm vários nutrientes juntos. Por exemplo, 
o peixe é rico em proteínas e minerais, como o cálcio e fósforo, 
além de ter um pouco de gordura. A banana tem vitaminas, mas 
também tem carboidratos e minerais como o potássio.

1. Desenhe e escreva o nome dos alimentos que o seu povo come, 
separando-os em cada grupo: alimentos energéticos, reguladores, 
construtores e energéticos adicionais (ultraprocessados).
2. Escreva qual a função dos alimentos energéticos, reguladores, 
construtores e energéticos adicionais no nosso corpo.

ATIVIDADE PROPOSTA

REGRAS DE ALIMENTAÇÃO
Todas as sociedades possuem conhecimentos sobre os alimen-

tos, receitas culinárias e regras de alimentação. Em várias culturas 
existem alimentos que são permitidos e outros que são proibidos. 
Isso acontece durante a gravidez, quando se tem fi lhos pequenos, 
quando alguém fi ca doente ou porque a pessoa está em uma fase 
da vida em que não é permitido comer algum tipo de alimento que 
pode trazer problemas. As equipes de saúde indígena precisam co-
nhecer a ciência alimentar, os alimentos da época, as receitas culi-
nárias e as regras de alimentação dos povos com quem trabalham. 
Esses conhecimentos precisam ser respeitados e valorizados pela 
equipe de saúde para que o trabalho tenha resultado e atenda às 
necessidades específi cas de cada povo.

PROFESSORES PANARA COMENTAM 
SOBRE OS ALIMENTOS PERIGOSOS

Quando a criança nasce, os pais vão fi car até um 
ano sem se alimentar de algumas coisas, como 
anta, matrinchã e tatu, que são perigosíssimos. Se 
eles comerem algum desses alimentos, a criança 
vai chorar todos os dias. Os pais vão comer só 
peixinhos e outros alimentos permitidos.

Fonte: Livro de Saúde. Projeto de Formação de Professores 
Mebêngôkre, Panara e Tapayuna (MPT/MEC/2005.
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PROFESSORES MEBÊNGÔKRE E 
PANARA COMENTAM SOBRE OS 
CUIDADOS COM OS PARENTES 
DOENTES

Quando um fi lho fi ca doente toda a família 
fi ca proibida de comer alimentos que são 
perigosos. Os familiares não vão comer carne 
ou peixe e o pai também não vai caçar e nem 
pescar. A mãe não vai deixar os irmãos do 
doente andarem para qualquer lugar onde 
possam comer alguma coisa que faça mal para 
o parente doente, que pode até morrer se os 
seus irmãos comerem carne ou peixe.

Os alimentos permitidos para a família que 
tem um parente doente são: peixinho assado 
com beiju ou farinha e outros alimentos leves, 
porque na nossa cultura é assim.

Se o pai se separa da esposa e tem um 
fi lho com outra mulher, precisa avisar para 
os outros fi lhos não comerem alguma coisa 
grande, como caititu ou anta, porque senão o 
parente doente vai morrer. Nós índios temos 
regras para nos alimentarmos.

Fonte: Livro de Saúde. Projeto de Formação de Professores 
Mebêngôkre, Panara e Tapayuna (MPT/MEC/2005.

É muito importante que os profi ssionais de saúde que atuam 
nas aldeias, nas Casas de Saúde Indígena (Casai) e nos hospitais 
conheçam essas regras. É preciso conversar e orientar os profi ssio-
nais para respeitarem as regras de alimentação da pessoa que está 
doente. Na cultura do não indígena também existem alimentos que 
são mais importantes em cada fase da vida e outros que não se 
deve comer a qualquer hora ou em qualquer idade. Uma das regras 
dos não indígenas relacionadas à alimentação é que o bebê precisa 
se alimentar até os seis meses somente de leite materno. 
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Depois desse período, a criança pode continuar mamando no 
peito e a mãe já pode oferecer outros alimentos, como frutas, le-
gumes e algumas carnes. Umas das regras mais importantes para 
as crianças até 2 anos é não oferecer alimentos com sal ou açúcar, 
como por exemplo bolachas, balas, refrigerantes, salgadinhos e ou-
tros alimentos desse tipo.

AS REGRAS DE ALIMENTAÇÃO SE TRANSFORMAM?
Nós já conversamos sobre as regras da alimentação, e que cada 
povo pode ter regras muito diferentes. Então, podemos refletir 
um pouco sobre isso: se cada povo tem as regras de sua cultura, 
a regra de algum povo é melhor que as de outro povo? Não! Cada 

PARA REFLETIR

povo escolheu as suas regras, ao longo de toda a sua história. Não pode outro povo vir e 
dizer que estas regras não são certas. Cada povo deve escolher os seus caminhos. Mas 
estas regras ficam iguais sempre?
Bem, o que vemos é que as regras também mudam, porque os povos também mudam. 
As regras dos não índios também vão mudando com o tempo. Quando um povo encontra 
outro, às vezes as regras se misturam um pouco. Algumas deixam de ser seguidas, 
outras novas passam a ser seguidas. Para alguns povos indígenas, algumas regras da 
alimentação mudam quando acontece a chegada de missionários, ou quando os não 
indígenas mostram outros jeitos de se comer. Às vezes os próprios indígenas decidem 
mudar, mas às vezes os não indígenas fazem muita pressão para que eles comecem a 
comer de um jeito diferente. Muitas vezes, então, os não indígenas não respeitam os 
modos indígenas de pensar, de escolher suas comidas. 
Muitas vezes os não indígenas dizem que os indígenas não sabem se alimentar, que 
a sua comida não é boa. Eles fazem os indígenas sentirem vergonha do que fazem. 
Mas isso é errado, e não pode acontecer. Como ainda vamos discutir neste curso, os 
conhecimentos indígenas sobre saúde, sobre alimentação e sobre tudo o mais são muito 
importantes e valiosos, e precisam ser reconhecidos, respeitados e valorizados. No dia-
a-dia do trabalho na saúde, o agente indígena de saúde tem um papel muito importante 
nessa valorização, porque nem sempre os membros da equipe multidisciplinar de saúde 
indígena sabem destes conhecimentos. 
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1) Faça uma pesquisa com o seu povo e cite as regras alimentares 
em cada fase da vida da criança, completando o quadro a seguir:

POVO FAS E  
D A 
VIDA

ALIMENTO 
PERMITIDO 
PARA OS 
PAIS

ALIMENTO 
P R O I B I D O 
PARA OS 
PAIS

ALIMENTO 
P E R M I T I -
DO PARA A 
CRIANÇA

ALIMENTO 
PROIBIDO 
PARA A 
CRIANÇA

P E R I G O 
D E S S E S  
ALIMEN-
TOS

2) Faça uma pesquisa, escreva um texto e faça desenhos sobre 
os rituais e festas do seu povo que estão relacionados aos 
produtos da roça e a outras comidas.

3) Pesquise, faça um desenho e um texto sobre a história 
de origem de algum alimento de seu povo. Organize uma 
dramatização da história com seus colegas de estudo.

ATIVIDADE PROPOSTA

MUDANÇA NA ALIMENTAÇÃO 
DOS POVOS

No Brasil, a distribuição das terras pelo governo sempre favore-
ceu os grandes fazendeiros e o agronegócio. Em vários estados do 
Brasil, a partir da década de 1930, os governos estaduais venderam 
terras para os grandes fazendeiros, assim como muitos pequenos 
agricultores venderam suas terras para eles. Vários povos indí-
genas foram expulsos das terras onde viviam, como ocorreu, por 
exemplo, com os povos Guarani e Kaingang no Centro-Oeste, no 
Sul e no Sudeste do Brasil. 

Desde a década de 1960, vem ocorrendo um processo de urba-
nização que é a criação de novas cidades, que passaram a reunir 
grande parte da população brasileira em diferentes estados.

Com a mudança para a cidade, muitas pessoas que viviam da 
agricultura passaram a depender de alimentos feitos nas indús-
trias, pois as cidades não dispõem de espaço sufi ciente para plan-
tar seus alimentos. Hoje, uma família que vive na cidade precisa 
trabalhar e receber uma remuneração que possibilite comprar ali-
mentos de qualidade e em quantidade sufi ciente.

Já as famílias indígenas, quilombolas e não indígenas que vivem 
na área rural precisam ter a garantia de seu território para ter onde 
fazer roças, coletar frutas e mel, caçar e pescar. Cada povo indíge-
na sabe manejar os recursos naturais de seu território e esse co-
nhecimento é muito importante para ter uma boa alimentação.
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Manejo é o jeito de usar os recursos naturais com cuidado, 
para que eles não faltem no futuro. Manejo tradicional é o 
jeito de mexer e cuidar dos recursos naturais que os povos 
indígenas e outros povos que vivem na mata sempre fi zeram, 
desde antigamente. 

Manejo sustentável é o jeito de cuidar de um recurso 
natural para que ele nunca diminua ou acabe, para que ele 
sempre exista. Sustentável quer dizer sustentar, manter 
fi rme.

Fonte: Ecologia, Economia e Cultura, ATIX/ISA/MEC, 2005.

EXEMPLO DE MANEJO TRADICIONAL E 
NATURAL DO POVO WAJÃPI

“Os Wajãpi também já sabem que não é todo bichinho 
que ataca as plantas que é ruim. Na mandioca, por 
exemplo, tem a lagarta que come as folhas da mandioca 
quando ela é novinha… Mas é bom ela comer as folhas, 
porque a mandioca depois cresce forte. Essa não é 
“praga”. (Kumare Wajãpi)

Fonte: Cuidados para o controle de pragas da roça. Conselho 
das Aldeias Wajãpi/PDPI/IEPÉ, 2005

Assistam ao vídeo que mostra um 
exemplo de manejo: “Caranguejo tem que 
crescer”. Disponível em: http://pibmirim.
socioambiental.org/node/10280
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Os vídeos abaixo nos mostram um pouco sobre essas 
mudanças: 
The Scarecrow:  https://www.youtube.com/
watch?v=lUtnas5ScSE
Pajerama: https://www.youtube.com/watch?v=BFzv0UhHcS0
Caranguejo tem que crescer”. Disponível em: http://pibmirim.
socioambiental.org/node/10280

FIGURA 16: A cidade e a zona rural

Embora os alimentos industrializados durem mais tempo e es-
tejam disponíveis nos mercados, muitos não são saudáveis e nutri-
tivos como os alimentos naturais que vêm das plantações e roças. 
A maioria dos alimentos industrializados possui conservantes (um 
produto químico para o alimento não estragar rápido), corantes 
(tinta que dá cor aos alimentos), aromatizantes (produtos quími-
cos que fazem o alimento ter cheiro e gosto de algum alimento - 
como os sucos de frutas em pó - que tem cheiro de fruta, mas é só 
o cheiro) e outros produtos químicos, como o sódio, um tipo de sal 
usado para conservar os alimentos, mas se consumido em grande 
quantidade pode fazer mal para a saúde.
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FIGURA 17: Coleta de alimentos na agricultura familiar. Antônio Cruz/ABr

Assim como acontece com a população não indígena, muitos 
povos indígenas também estão mudando rapidamente o seu modo 
de viver e de se alimentar. Com a entrada do dinheiro nas comu-
nidades, as pessoas passaram a comprar muita comida industria-
lizada sem receber informações sobre esses alimentos. A maioria 
desses produtos, se usados de forma inadequada, fazem mal para 
a saúde das pessoas. Os alimentos industrializados podem até tirar 
a fome das pessoas, mas muitos deles são pobres em nutrientes 
saudáveis.

FIGURA 18: Antigamente, a população não indígena comia muitos tipos de alimentos 
naturais, como na primeira fi gura. Hoje em dia estão comendo muitos alimentos
industrializados que não são saudáveis, com muito açúcar, sal e óleo e poucas
vitaminas e minerais, como aparece na imagem da direita. Fotos: Rui Britto/Fernanda 
Fassina.

Quando as pessoas são mal alimentadas, comendo mais alimen-
tos industrializados do que naturais, elas podem ter vários tipos de 
doenças como a pressão alta (hipertensão), diabetes (quantidade 
de açúcar elevada no sangue), dislipidemia (quantidade de gordura 
elevada no sangue) e obesidade. 
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Apesar da hipertensão e diabetes terem tratamentos, a pessoa 
nunca fi ca curada, sempre tem que controlar com medicamentos e 
não pode mais comer muitos alimentos com açúcar, sal e gorduras. 
É importante saber que estas doenças não passam de uma pessoa 
para outra. Para evitar estas doenças é preciso fazer boas escolhas 
e comer com cuidado, sem exagero os alimentos dos não-indíge-
nas. Mais para frente estudaremos melhor cada uma destas do-
enças. 

Uma prática que acontece há anos em muitas terras indígenas 
é a oferta de cesta de alimentos. Os alimentos que fazem parte 
da cesta são industrializados e não respeitam a cultura alimentar 
dos vários povos do Brasil, como por exemplo, a farinha de trigo e 
o macarrão. Dentro das cestas tem grande quantidade de açúcar, 
sal e óleo. Esses produtos podem trazer doenças como obesidade, 
diabetes, dislipidemia e cárie. 

Em situações em que uma comunidade esteja passando fome 
por falta de comida, é importante que ela possa receber doação 
de alimentos saudáveis por parte do governo ou de outras institui-
ções. É interessante que a comunidade converse sobre os alimen-
tos a serem doados, para que a cesta de alimentos seja feita com 
produtos nutritivos, que respeitem a cultura alimentar local e que 
valorizem os produtores da região.

1) Faça uma pesquisa e anote o nome de todos os alimentos que 
você comeu ontem. Depois indique a que grupo pertencem os 
alimentos que você comeu e escreva se a sua alimentação no 
dia de ontem foi saudável.

2) Quais são os alimentos que seu povo está consumindo 
atualmente? Você percebeu mudanças na alimentação do seu 
povo desde que você era criança? O que mudou?

3) Escreva a receita de um alimento especial de seu povo, 
explicando como ele é preparado.

ATIVIDADE PROPOSTA
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OS VÍDEOS ABAIXO MOSTRAM ALGUMAS 
CONSEQUÊNCIAS DO USO DE AGROTÓXICO:

- Nuvens de Veneno. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=v2eUR5EyX9w

- O veneno está na mesa. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=V9KJyR9hxJI

- O veneno está na mesa II. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4

A CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS
Agrotóxicos são venenos que são borrifados nas plantações 

para matar e controlar os insetos, pragas e outras plantas que po-
dem atrapalhar a produção agrícola. Esses venenos são ruins por-
que permanecem nas plantas e frutos, contaminam a terra e são 
levados pela chuva para os rios. Os trabalhadores que produzem 
os agrotóxicos nas fábricas, as pessoas que os utilizam nas plan-
tações, as pessoas que vivem na região onde eles são usados e as 
que comem os alimentos com agrotóxicos também acabam sendo 
contaminadas. Os alimentos que são borrifados com agrotóxicos 
não fi cam com gosto muito diferente, mas mesmo assim estão en-
venenados.

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Os 
agrotóxicos são responsáveis por alguns tipos de câncer e pela 
morte de mais de 5 mil pessoas por ano no Brasil.

Os agrotóxicos começaram a ser usados nas grandes planta-
ções de um só produto, que são chamadas de monoculturas, como 
a soja, a cana-de-açúcar, o milho e o café. Nas roças indígenas, 
quando somente uma pequena parte da terra é desmatada e são 
plantados vários tipos diferentes de plantas juntas, há um controle 
natural das pragas e dos insetos, porque há pássaros e outros ani-
mais que comem esses bichinhos. Com a prática da monocultura, 
que acaba com as matas, as águas e os animais, as pragas aumen-
tam sem controle. As indústrias químicas produzem os agrotóxicos 
para vender principalmente para os grandes fazendeiros que prati-
cam a monocultura. Esses venenos são usados com pouco contro-
le, por isso continuam prejudicando a terra, os animais, os rios e a 
saúde das pessoas.
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CONHECENDO MAIS SOBRE OS 
AGROTÓXICOS

“Muitos karaikõ já sabem que, dependendo da 
quantidade de pragas que ataca a plantação, não vai 
adiantar aplicar venenos agrícolas ou agrotóxicos. 
Além de não acabarem com as pragas, os agrotóxicos 
causam vários impactos negativos no meio ambiente, 
como por exemplo o desaparecimento rápido dos 
nutrientes do solo, a contaminação dos rios, igarapés e 
lagoas, a contaminação de animais e peixes. Isso sem 
falar da contaminação das pessoas que trabalham com 
agrotóxicos nas roças e das pessoas que comem os 
alimentos contaminados pelos venenos.

Um exemplo dos problemas causados por venenos 
agrícolas pode ser dado pelos formicidas - um tipo 
de veneno para matar formiga. Segundo os Wajãpi, 
há muito tempo se usa formicida em algumas aldeias 
da Terra Indígena Wajãpi, para controlar a saúva. Os 
Wajãpi dizem que já usaram formicida em pó e como 
isca tóxica granulada (Mirex). O Mirex é uma substância 
tóxica que demora muito tempo para desaparecer 
no ambiente em que é utilizado e não envenena só os 
insetos que comem o formicida, mas também os bichos 
que comem esses insetos. Se um bicho comeu um inseto 
envenenado, ele vai fi car com um pouco de veneno na 
sua carne e passar para qualquer outro bicho ou pessoa 
que se alimentar dele. Por tudo isso, cada vez mais os 
karaikõ estão pesquisando jeitos para depender menos 
de produtos químicos. Sabemos que os venenos podem 
causar muitos problemas no futuro”.

Fonte: Cuidados para o controle de pragas da roça. - Conselho das Aldeias 
Wajãpi/PDPI/IEPÉ, 2005.
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SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Segurança alimentar e nutricional sustentável quer dizer ter ali-
mentos nutritivos e variados para toda a família, em quantidade 
sufi ciente o ano todo e para as futuras gerações. A segurança ali-
mentar depende da boa condição das matas, dos rios e da terra, 
para garantir um ambiente saudável para os fi lhos, netos e bisnetos 
e toda a família.

Como já vimos, cada povo tem uma cultura alimentar que deve 
ser respeitada. Comer alimentos permitidos e não comer alimen-
tos proibidos em algumas fases da vida também faz parte da segu-
rança alimentar e nutricional. 

Quando a família tem poucos alimentos, ou seja, não tem frutas 
para coletar, não tem roça ou ela é muito pequena, não tem peixe 
e nem animais para comer, falamos que ela está com inseguran-
ça alimentar e nutricional. Quando acontece a falta de alimentos 
saudáveis, a pessoa adoece muito fácil. Pensando em tudo o que 
falamos até agora, é importante observar sempre a alimentação da 
família e da comunidade. Vimos que a melhor alimentação é aque-
la produzida na própria terra indígena, que não está contaminada 
e não recebeu nenhum veneno da indústria. Esses alimentos fazem 
muito bem para a saúde. Quando a pessoa come esses alimentos, 
falamos que ela está com uma alimentação muito saudável.

FIGURA 19: Indígenas com alimentos naturais. Foto: Maria Edna de Brito. 
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Agentes de saúde Ikpeng

A produção de alimentos é uma 
atividade das mulheres e dos 
homens. Nós observamos como está 
o estoque de alimentos, se eles estão 
acabando ou se temos fartura de 
produtos da roça, de frutas nativas, 
caça e peixe. Então começamos a 
plantar e produzir alimentos para 
eles não acabarem. Só assim vamos 
ter muitos alimentos na roça. Por 
isso que não podemos queimar a 
mata, senão as frutas nativas vão 
queimar também. Assim garantimos 
que sempre vamos ter alimentos.

Fonte: Watpïro Mïran. Livro sobre nutrição. 
Livro produzido durante o Curso de Formação de 
Agentes Indígenas de Saúde do Parque Indígena 
do Xingu. Impressão: Unifesp/MEC/UFMG.

Em algumas terras indígenas, durante a época da chuva, pode 
ocorrer a falta ou a diminuição de alguns alimentos, como por 
exemplo os peixes. Muitos povos, durante o período da seca, cole-
tam e secam o polvilho, que é guardado para ser consumido duran-
te as chuvas. A farinha de peixe, por exemplo, é um alimento muito 
nutritivo que pode ser guardado para ser consumido neste período.

Em outras terras indígenas o período em que há falta ou dimi-
nuição de alguns recursos é na época da seca. Neste caso, na épo-
ca da chuva, plantam vários alimentos para guardar para a época 
de seca, como por exemplo o milho, que é colhido, seco e então 
utilizado na preparação de vários tipos de farinhas para usar no 
bolo, beiju ou cuscuz. É um alimento nutritivo que também pode 
ser guardado por muito tempo.
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ALIMENTAÇÃO NO DECORRER DO ANO
Os Yawalapiti são um povo que mora na Terra Indígena 

Parque do Xingu, Mato Grosso. Eles comem algumas caças 
como o jacu, o mutum, o macuco, a pomba e, às vezes, 
os macacos-prego. Cultivam roças de mandioca, milho, 
banana, feijão, amendoim e pimenta.

Um alimento muito importante para esse povo é o 
pequi, que eles costumam secar os caroços e guardar as 
castanhas para comer quando falta peixe. A polpa deste 
fruto também é usada para fazer mingau para algumas 
festas. Do pequi tiram a polpa, o óleo e a castanha. 
Primeiro cozinham o pequi para retirar a polpa. Depois 
lavam a semente com água e a colocam em cima de um 
jirau, acendendo o fogo em baixo para moqueá-la. Com 
a fumaça, a semente vai fi cando seca. Quando não tem 
peixe para comer, os Yawalapiti pegam sementes secas 
de pequi, abrem e tiram as castanhas. Eles comem essas 
castanhas cruas ou torradas. Misturam com sal e pimenta 
e comem com beiju ou mingau. 

Abaixo estão alguns exemplos de alimentos da época da seca, 
da chuva e do ano todo de alguns povos.
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As mulheres também preparam um pirão com a 
castanha do pequi, parecido com um pirão de peixe. 
Elas fervem a água numa panelinha de barro e depois 
jogam a castanha pilada na água fervendo. Misturam 
polvilho nessa água com castanha, para fazer o pirão.

É costume dos Yawalapiti fazer um mingau de pequi 
para uma festa chamada Kwaryp. Outros povos do 
Xingu, como os Kalapalo, também têm este hábito. 
Por isso é muito importante guardar o pequi para a 
época da seca, quando acontece esta festa.

Fonte: Alguns conhecimentos sobre Alimentação. Programa Wajãpi - 
IEPÉ, 2007.

CONHECENDO MAIS SOBRE A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM TERRAS 
INDÍGENAS

“Quando falamos que é importante os Wajãpi não 
perderem sua autonomia alimentar, queremos dizer que 
precisam tomar cuidado para não depender dos não 
índios para ter acesso a uma alimentação de qualidade. 
Até hoje os Wajãpi continuam produzindo seus 
alimentos sem precisar dos não índios e não dependem 
do dinheiro para comprar comida. Para comprar todos 
os alimentos de que sua família precisa para ter boa 
saúde, uma pessoa gasta muito dinheiro. Se os Wajãpi 
começarem a comer apenas alimentos comprados, 
vão fi car sem recursos para comprar outros objetos e 
materiais que usam no dia a dia, como tecidos, sandálias, 
panelas, munição, lanternas, pilhas, combustível etc. E 
não vão conseguir manter uma alimentação saudável”.

Fonte: Trecho do Livro Alguns conhecimentos sobre 
Agricultura (pgs 6 e 7)
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1) O que é comer bem para seu povo? Desenhe os principais 
alimentos consumidos na sua terra indígena.

2) O tamanho da sua terra indígena permite uma boa alimentação? 
Se isso não for possível, explique como vocês se alimentam.

3) Pesquise e escreva sobre as variedades de sementes e mudas 
que existem na sua terra indígena. Escreva sobre as variedades 
que foram perdidas e as que estão em risco de desaparecer, se 
não forem manejadas.

4) Existe algum trabalho na sua comunidade voltado para a 
recuperação de sementes e mudas tradicionais?

5) Faça uma pesquisa com os mais velhos sobre a roça no 
passado e na atualidade.

6) Em sua terra indígena as pessoas utilizam agrotóxicos nas 
plantações? Por quê?

7) Quais são os alimentos das épocas da chuva e da seca? E os 
alimentos que estão disponíveis o ano inteiro?

8) Quais são os alimentos que o seu povo coleta na mata?
9) Quais são os alimentos que o seu povo caça na mata para 

comer?

ATIVIDADE PROPOSTA

CONVERSANDO COM A FAMÍLIA E A 
COMUNIDADE SOBRE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO

Diante do que vimos até agora, é interessante conhecer como 
está a situação de alimentação e nutrição da sua família e da co-
munidade.

Muitas vezes a aldeia se reúne para conversar sobre a comida, 
sobre os novos alimentos que estão entrando na aldeia, os ali-
mentos que estão sumindo da mata, a qualidade da água e outros 
assuntos sobre alimentação saudável. É importante aproveitar es-
ses momentos para falar das coisas boas e ruins que envolvem os 
alimentos e a nutrição das pessoas. É interessante sempre ouvir 
os mais velhos para saber como era a alimentação antigamente e 
como ela é hoje. 
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Também é importante que a equipe de saúde participe das con-
versas, para que a informação de acompanhamento nutricional 
ajude nas decisões sobre a alimentação. Essas conversas são cha-
madas de educação alimentar e nutricional. Elas podem ajudar nas 
escolhas alimentares fora da aldeia. Como falamos, na cidade as 
pessoas se alimentam muito de comida industrializada, por isso 
é importante conhecermos as regras alimentares dessas comidas. 
Cada alimento tem uma quantidade certa para comer, a fase da 
vida e quando se come. Quando uma pessoa come os alimentos da 
cidade de forma errada, ela pode adoecer, por exemplo, de obesi-
dade, desnutrição, diabetes e hipertensão.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

No contexto da realização do Direito Humano à Alimentação 
Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é 
uma área de conhecimento que se propõe produzir informações e 
incentivar a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares 
saudáveis, por meio de abordagens problematizadoras que 
favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do 
sistema alimentar e as interações e signifi cados que compõem o 
comportamento alimentar.

Fonte: Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 
Políticas Públicas. 2012.

Uma forma de conhecer os alimentos industrializados da cidade 
é lendo suas embalagens, que também são chamadas de rótulos. 
Nos rótulos estão escritas informações importantes sobre o valor 
nutricional do alimento, como por exemplo a quantidade de sal, 
açúcar, corantes e outras substâncias. Muito sal, açúcar, gorduras e 
aditivos químicos adicionados aos alimentos industrializados mu-
dam o sabor dos alimentos. Quando uma pessoa, principalmente 
uma criança, come muito desses alimentos que foram modifi cados 
ela passa a estranhar o sabor natural da comida e fi ca com mais 
vontade de comer os alimentos industrializados.
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Alimentos industrializados são alimentos que 
passam por vários processos na indústria e são 
vendidos nos supermercados. Na indústria são retiradas 
partes importantes dos alimentos e também podem ser 
acrescentadas outras substâncias que não fazem bem 
para a saúde. 

Alguns nomes para alimentos de acordo com modo que 
são produzidos:
- Alimento pouco processado ou natural: alimentos 

obtidos diretamente de plantas ou de animais que não 
sofreram alteração após deixar a natureza, somente 
limpeza, remoção de partes não comestíveis, moagem, 
secagem e outros. Como exemplo, folhas e frutos, o 
arroz, feijão, milho, leite, farinhas, carnes frescas e 
ovos.

- Alimentos pouco processados: alimentos que foram 
modifi cados para durar mais tempo sem estragar e 
melhorar o sabor, acrescentando sal ou açúcar ou 
outra substâncias, como queijos, pães, alimentos que 
forem conservados em muito sal e açúcar ou em latas. 

- Alimentos muito processados (ultraprocessados): 
são alimentos não saudáveis em que foram acrescidos 
outros ingredientes, como sal ou outros conservantes, 
resultando em, por exemplo, biscoitos, refrigerantes, 
presunto, mortadela, alimentos enlatados, sorvetes e 
doces em geral. 

Fonte: Adaptado do Guia Alimentar da População Brasileira (Brasil, 
2014).

Como será falado em outro momento, a Vigilância Alimentar e 
Nutricional faz o acompanhamento da nutrição das pessoas, sen-
do possível conhecer e ajudar muito na conversa para melhorar ou 
manter uma boa nutrição. É interessante que a informação do es-
tado de saúde e nutrição chegue para a população, para que essas 
informações sejam usadas nas conversas dentro da comunidade, 
com a equipe de saúde e com os parceiros e colaboradores na me-
lhoria da situação alimentar e nutricional.
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Esses parceiros geralmente fazem parte dos setores da educa-
ção, saneamento, agricultura, meio ambiente, cultura e assistência 
social do município e estado e também a parceria com a FUNAI. Os 
professores podem ajudar falando com os alunos sobre alimenta-
ção saudável e as formas de chegar até ela, mostrando isso nas ati-
vidades cotidianas da escola e até mesmo na hora da alimentação, 
servindo alimentos saudáveis e tradicionais da aldeia na merenda 
escolar. O setor de saneamento pode contribuir oferecendo uma 
água de qualidade e meios para diminuir e controlar o lixo dentro 
da aldeia. O setor de agricultura e meio ambiente pode auxiliar com 
a manutenção das sementes tradicionais, com o cultivo das roças, 
com o refl orestamento e a preservação das caças, peixes e, em al-
guns casos, com a criação de animais domésticos para alimenta-
ção, como galinhas, peixes, tracajá, entre outros. A secretaria de 
cultura pode ajudar com projetos que valorizem as atividades que 
envolvam a alimentação tradicional para preservação dessa prá-
tica. O setor de assistência social pode ajudar na construção de 
projetos que fortaleçam a cultura local, como por exemplo, o ar-
tesanato, que gera renda para a comunidade, e a produção de ali-
mentos para uma alimentação mais variada e saudável. A assistên-
cia social também pode auxiliar em situações em que uma família 
ou grupo de pessoas estejam passando fome, buscando formas de 
combater estas situações, sempre conversando e construindo as 
estratégias junto com a comunidade.

1) Como as pessoas de sua aldeia conseguiam alimentos no 
passado? Como está a situação hoje?

2) Existem formas de preparar os alimentos que os mais velhos 
passam para as pessoas mais novas?

3) O que você costuma comer quando vai para a cidade?
4) Você conhece alguma regra da alimentação dos não indígenas?
5) Na sua aldeia vocês conversam sobre alimentação e nutrição? 

Se não conversam, o que você acha que pode ser feito para 
essas conversas acontecerem?

6)Em qual lugar da aldeia essas conversas são feitas?
7)Quem participa dessas conversas? 

ATIVIDADE PROPOSTA
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1) Quais são os alimentos servidos na escola de sua aldeia?
2) Como acontece a escolha dos alimentos servidos na escola 

de sua aldeia?
3) As crianças estão gostando dos alimentos oferecidos? 
4) Você acha que os alimentos servidos na merenda têm 

qualidade nutricional?

ATIVIDADE PROPOSTA

PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR (PNAE)

Outro espaço importante para falar de alimentação 
saudável é a escola. Nesse local a população conversa 
sobre vários assuntos, um deles é a escolha do cardápio 
escolar. O melhor é que o cardápio tenha alimentos 
saudáveis, que façam parte da culinária tradicional 
de cada povo e que atendam as necessidades 
nutricionais dos alunos. O programa de alimentação 
do escolar pode ajudar muito no crescimento e 
desenvolvimento dos estudantes, por meio de práticas 
saudáveis de vida e pensando sempre na agricultura 
e nos produtores locais.  Alguns povos fazem uso de 
alimentos locais na alimentação escolar, como por 
exemplo o povo Xakriabá, que trocou muitos produtos 
industrializados, como carne enlatada (que contém 
muito sal, conservantes e corantes), por pequi, 
galinha e peixe, além de acrescentar manga, goiaba, 
buriti, umbu, mandioca e vários tipos de milho e seus 
derivados na refeição da escola.

eia?
na escola 

s? 
nda têm 

cional 
dades 
tação 
nto e 
áticas 
ultura 
so de 
o por 
dutos 
ntém 

pequi, 
oiaba, 
e seus 
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SÍNTESE
O caminho para uma alimentação saudável é quando existem 

vários tipos de alimentos disponíveis para comer, sendo nutritivos 
e sem veneno. As sementes, a água e o solo devem ser saudáveis. 
Para isso, a comunidade deve ter um território com bons recursos 
naturais. É preciso respeitar a alimentação tradicional e conhecer 
melhor sobre os novos alimentos que estiverem entrando na al-
deia. Quando tudo isso acontece, falamos que a população cami-
nha para uma alimentação saudável.
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O CICLO DA VIDA

neste texto vamos estudar o ciclo da vida dos seres humanos 
e suas etapas: nascimento, infância, juventude, vida adulta, 
envelhecimento e morte.  O objetivo deste texto é compreen-

der que cada sociedade humana, indígena ou não indígena, pensa, 
marca e celebra as etapas da vida de formas diferentes, dentro de 
cada cultura.

Algumas sociedades marcam todas as etapas de passagem de 
uma fase da vida para outra com algum tipo de ritual. Algumas 
destas passagens são celebradas com grandes cerimônias, como 
por exemplo, quando jovens saem da reclusão em várias socieda-
des ou as festas de nomeação de crianças.

TEXTO 3

A vida tem passagens sucessivas, que se iniciam com o nas-
cimento e terminam com a morte. Para muitos povos, a alma do 
morto pode igualmente enfrentar passagens que são festejadas e 
marcadas pelos vivos.  Em muitas sociedades, há rituais que envol-
vem a morte de uma pessoa e o luto pode ser guardado por mais de 
um ano, impondo ao marido ou esposa do morto restrições sociais, 
como não pintar o corpo ou não participar de festas, por exemplo. 

Um momento importante da vida é quando o corpo da menina e 
do menino começa a se transformar e eles deixam de ser crianças 
para virarem jovens. 

este texto vamos estudar o ciclo da vida dos seres humanos 
e suas etapas: nascimento, infância, juventude, vida adulta, 
envelhecimento e morte.  O objetivo deste texto é compreen------

der que cada sociedade humana, indígena ou não indígena, pensaaaaaa,,,, 
marca e celebra as etapas da vida de formas diferentes, dentro de 
cada cultura.

Algumas sociedades marcam todas as etapas de passagem de 
uma fase da vida para outra com algum tipo de ritual. Algumas 
destas passagens são celebradas com grandes cerimônias, como 
por exemplo, quando jovens saem da reclusão em várias socieda-
des ou as festas de nomeação de crianças.

A vida tem passagens sucessivas, que se iniciam com o nas-
cimento e terminam com a morte. Para muitos povos, a alma do 
morto pode igualmente enfrentar passagens que são festejadas e 
marcadas pelos vivos.  Em muitas sociedades, há rituais que envol-
vem a morte de uma pessoa e o luto pode ser guardado por mais de 
um ano, impondo ao marido ou esposa do morto restrições sociais, 
como não pintar o corpo ou não participar de festas, por exemplo. 

Um momento importante da vida é quando o corpo da menina e 
do menino começa a se transformar e eles deixam de ser crianças 
para virarem jovens. 

Fernanda Roder Martinez, Mariana Maciel Queiroz, Maria Cristina Cabral Troncarelli, 
Patricia Rech Monroe e Sofia Beatriz Machado de Mendonça.
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Em muitas sociedades, a passagem da criança para a juventude 
é marcada pelo ritual da reclusão, quando as moças e rapazes pas-
sam algum tempo mais isolados da comunidade, em suas casas ou 
em casas especiais como para os rapazes Xavantes, seguindo die-
tas alimentares, tomando remédios para fortalecer o corpo, sendo 
ensinados por seus pais sobre conhecimentos de sua sociedade e 
a confeccionar objetos da sua cultura.

Para alguns povos, furar a orelha pode acontecer quando a pes-
soa é criança ou quando começa a se transformar em jovem. Ou-
tros povos utilizam a tatuagem para marcar a identidade das pes-
soas e a sua passagem para uma nova etapa da vida.  

Cada povo observa e nomeia as fases da vida de maneiras dife-
rentes e em cada fase a pessoa passa por algum tipo de aprendi-
zado, como os agentes de saúde Ikpeng, que vivem no Parque Indí-
gena do Xingu, em Mato Grosso, procuraram explicar, seguindo as 
regras de sua sociedade:

FASES DA VIDA
Yukeni – feto
Etpamte – recém-nascido
Iwïmkaramatet – a criança já fi ca mais durinha
Tïmkaplïwok – começa a chupar as mãos
Wemnopte – olha e sorri
Ayngkut tïmangku – começa a pegar brinquedos
Yeret- começam a nascer os dentes
Otxiket – começa a sentar e deitar
Tangkwamnopte – se apoia para levantar
Txoktïk – começa a sentar sozinha
Txokpang – dá os primeiros passos
Pangpangtuk – passos não equilibrados, já começa a 
chamar o pai e a mãe
Eptxigamatet – passos equilibrados, começa a comer 
sozinha, responde os pais, aprende a dançar
Otpïrimnït – já começa a brincar e conhece a família
Enmarumtatket – começa a brincar com seus amigos no 
quintal, pede para os pais para fazer xixi e cocô
Angpi – começa a acompanhar os pais nas atividades 
leves, na fase de furação de orelhas
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JA’Y SAKYRERÃ: CRIANÇA
Isaky: criança recém-nascida, que mama
Iparatamã: criança que já está se movimentando
Otekokuwa: a criança já reconhece a mãe
Ojimopu: a criança já está começando a falar
Wapy: a criança está começando a se sentar
Wapy patama: a criança já consegue se sentar sozinha
Otyryry: a criança já está engatinhando
Ãi: já nasceu o primeiro dente

Okep – começa a pescar com amigos e aprende a 
nadar no rio, está pronto para fazer tatuagem
 Aramarenang – já se lembra das coisas, escuta 
conselhos. Pesca e já sabe nadar sozinho.
Aramarelï – começa a trabalhar, aprende a fazer 
artesanato e ainda não pode namorar
Egutpiret – adolescente, segue as regras culturais e 
começa a paquerar
Ewomiret – aprende as histórias e as músicas, começa 
a ter responsabilidade e começa a namorar
Akpïret - começa a ter responsabilidade e está pronto 
para se casar
Inïmaktet – assume responsabilidade na família, já 
aprende histórias, mas não é permitido ensinar
Angpopkeptxi – assume a participação na política 
indígena dentro de sua cultura, pode decidir mudança 
de aldeia e o que os jovens devem fazer
Oke – já é um educador, conselheiro e historiador, 
participa das decisões políticas junto com os outros 
adultos e velhos
Ekïrï – a pessoa está idosa, precisa de ajuda para 
algumas atividades, quase não atua mais, pode 
começar a ter perda de memória

Fonte: Watpïro mïran – Livro sobre nutrição do povo Ikpeng. 
Unifesp/MEC/UFMG, 2012

Veja como o povo Wajãpi divide o ciclo da vida para os homens:
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KONOMIÕKYRERÃ: JOVEM
Ja’ykwani: o menino está começando a crescer; ele já 
sabe fazer fl echa para matar passarinho
Ikãma/ikurukavu: o peitinho do menino está começando 
a doer, ele muda de voz.
Ojimokwaima’epa: o menino já cresceu, já tem vontade 
namorar e fazer casamento, já sabe muitas coisas
Ovote ekoi ky’y: o menino não está mais dependendo dos 
pais e de outras pessoas, já sabe se virar sozinho
Nojimoja’vi oporegeta: não fala mais como criança, 
respeita as pessoas e fala a verdade para os parentes
Erekwapa ky’y: já se casou, ele já tem mulher
Iijakarã ma: já tem fi lho(a)
Nomoja’yi kupa ky’y: as pessoas respeitam ele para 
sempre

MIRATUWERÃ: ADULTO
Erekwapa ky’y: ele casou e tem fi lho, faz as coisas sozinho, 
não depende mais nem do pai, nem do sogro e da sogra
Ijakarãma ta’yry ky’y: já é chefe de família, o fi lho dele 
tem fi lho

JOVIJÃGWERÃ: CHEFES, PESSOAS SABIDAS 
(HOMENS E MULHERES)
JOVIJÃ: QUANDO SE TÊM NETOS
Ipary ypy: primeiro neto; está virando jovijã
Iparyatypa: já tem muitos netos; já é jovijã
Ojimojovijã: já virou jovijã grande, ninguém manda nele 
porque ele já tem vários netos e os fi lhos já são adultos

Opu’ãpua’ã: a criança já está começando a fi car de pé
Watapa: a criança já anda
Oporegetapa ky’y: a criança já começou a chamar o pai 
e a mãe
Opoi kamy wyi: a criança já parou de mamar
Ojimi’upa: a criança já está comendo sozinha
Otekokuway: a criança já sabe chamar os parentes pelo 
nome certo
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Ika’akuwa ypy: já está começando a fi car velho, tem 
rugas
Ika’akuwa: já está velho, não trabalha mais, não tem 
mais fi lhos
Ipytu: já está andando com uma vara para se apoiar
Ika’akuwavay: quase não consegue mais andar
Nowatai: não anda mais
Omanõ: já morreu

Fonte: Jane reko mokasia. Fortalecendo a organização social 
Wajãpi – Pesquisadores e professores Wajãpi. Apina/Iepé/
Iphan, 2008.

FASES DA VIDA NA SOCIEDADE 
OCIDENTAL

Nas sociedades ocidentais, dependendo da sua cultura e reli-
gião, também ocorrem muitos rituais diferentes, mas nem todas 
as pessoas seguem os mesmos rituais. Por exemplo: em algumas 
religiões, depois que a criança nasce, as famílias apresentam os fi -
lhos em um ritual para o grupo religioso e familiar. Muitas pessoas 
também fazem um ritual em seu casamento, acompanhado de uma 
grande festa. Há também rituais para quando a pessoa morre, que 
variam de acordo com a religião da pessoa. Um ritual importante 
na sociedade não indígena é o aniversário, que é comemorado todo 
ano, no dia em que a pessoa nasceu, com uma festa para os amigos 
e familiares. No conhecimento científi co da biomedicina também 
existem vários jeitos de dividir as fases da vida. Esse jeito de dividir 
também foi mudando com o tempo. Por exemplo: antigamente não 
tinha a fase de “adolescente” para os povos europeus. Depois que 
a menina tinha sua primeira menstruação já era chamada de mu-
lher adulta, já estava pronta para casar, ter fi lhos e cuidar de uma 
família. O menino se tornava adulto quando era capaz de namorar, 
de cuidar de si mesmo e de sustentar uma família. Com o passar 
do tempo, os adultos jovens fi caram mais tempo morando na casa 
dos pais, estudando para ter uma profi ssão. Assim, demoram mais 
tempo para começar a trabalhar, casar e ter fi lhos. Por isso chama-
mos de adolescência essa fase em que o jovem não é mais criança, 
mas ainda não se cuida sozinho, sendo sustentado e cuidado pelos 
seus pais. 
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Hoje em dia, o Ministério da Saúde do Brasil e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizam esses 
nomes para as fases do ciclo da vida:

• Criança ou Infância: 0 a 9 anos
• Adolescente: 10 a 19 anos
• Jovem: 15 a 24 anos
• Adulto: 25 a 59 anos
• Idoso: 60 anos e mais.

Existem muitas modifi cações durante a fase da criança, então a 
pediatria que é a especialidade da medicina que cuida das crian-
ças, também usa divisões menores, com palavras para chamar a 
criança que acabou de nascer - recém-nascido; a criança que está 
amamentando – lactente; a criança que ainda não começou a ir à 
escola - pré-escolar e criança que está na escola – escolar. Outro 
nome que o Ministério da Saúde está usando é primeira infância, 
que vai do nascimento até os 5 anos de idade. Essa fase é impor-
tante no trabalho da EMSI e do AIS, porque a criança nesta fase 
está mais vulnerável para alguns problemas de saúde, e também 
porque ela aprende muitas coisas nesta idade. As fases de adoles-
cente e jovem são muito parecidas, colocamos aqui as duas formas 
que o Ministério da Saúde utiliza. A palavra adolescente é mais 
usada para descrever as transformações que o corpo da pessoa 
passa ao sair da infância; já a palavra jovem é utilizada para descre-
ver as mudanças no comportamento da pessoa que está se tornan-
do um adulto e dos riscos que existem nesta fase.

Escreva como o seu povo chama e explica cada fase da vida de 
uma pessoa, desde o nascimento até a velhice. Faça um desenho 
mostrando como é cada fase da vida das pessoas. 
No processo de colonização, que foi muito sofrido para a maioria 
dos povos indígenas, alguns foram proibidos de falar suas 
línguas, por isso têm a língua portuguesa como primeira língua. 
Caso isso tenha acontecido com o seu povo, explique na língua 
portuguesa cada fase da vida e o que acontece com a pessoa em 
cada período.  

ATIVIDADE PROPOSTA

Hoje em dia, o Ministério da Saúde do Brasil e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) utilizam esses 
nomes para as fases do ciclo da vida:

• Criança ou Infância: 0 a 9 anos
• Adolescente: 10 a 19 anos
• Jovem: 15 a 24 anos
• Adulto: 25 a 59 anos
• Idoso: 60 anos e mais.

Existem muitas modifi cações durante a fase da criança, então a 
pediatria que é a especialidade da medicina que cuida das crian-
ças, também usa divisões menores, com palavras para chamar a 
criança que acabou de nascer - recém-nascido; a criança que está 
amamentando – lactente; a criança que ainda não começou a ir à 
escola - pré-escolar e criança que está na escola – escolar. Outro 
nome que o Ministério da Saúde está usando é primeira infância, 
que vai do nascimento até os 5 anos de idade. Essa fase é impor-
tante no trabalho da EMSI e do AIS, porque a criança nesta fase 
está mais vulnerável para alguns problemas de saúde, e também 
porque ela aprende muitas coisas nesta idade. As fases de adoles-
cente e jovem são muito parecidas, colocamos aqui as duas formas 
que o Ministério da Saúde utiliza. A palavra adolescente é mais 
usada para descrever as transformações que o corpo da pessoa 
passa ao sair da infância; já a palavra jovem é utilizada para descre-
ver as mudanças no comportamento da pessoa que está se tornan-
do um adulto e dos riscos que existem nesta fase.

Escreva como o seu povo chama e explica cada fase da vida de 
uma pessoa, desde o nascimento até a velhice. Faça um desenho 
mostrando como é cada fase da vida das pessoas. 
No processo de colonização, que foi muito sofrido para a maioria 
dos povos indígenas, alguns foram proibidos de falar suas 
línguas, por isso têm a língua portuguesa como primeira língua. 
Caso isso tenha acontecido com o seu povo, explique na língua 
portuguesa cada fase da vida e o que acontece com a pessoa em 
cada período.  
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