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APRESENTAÇÂO 

Os povos indígenas são hoje uma população em alta vulnerabilidade social. A 

medida que a cultura do homem ‘branco’, não índio, foi se aproximando, a 

organização econômica, social e política desses povos foi gradualmente 

rendendo-se ao modo dominante e injusto que a cultura ocidental costuma impor 

sobre culturas tradicionais. Assim, muito tem se perdido quanto aos hábitos e 

práticas alimentares; essas perdas manifestam-se hoje nos desequilíbrios 

nutricionais. Esse relatório corresponde ao produto final da seleção pública de 

propostas para apoio a projetos de pesquisa sobre construção participativa de 

indicadores em segurança alimentar e nutricional em Minas Gerais, cuja linha 

temática de atuação abrangeu o item ‘alimentação e nutrição no território - 

sistemas agroalimentares nos territórios - situação alimentar e nutricional’. 

Buscou-se investigar o estado nutricional e os hábitos alimentares de uma 

comunidade indígena Maxakali em Minas Gerais, com destaque para a 

revalorização alimentar e cultural, para compreensão da insegurança alimentar 

que assola esse grupo indígena em situação de risco. Isso ocorreu por meio de 

oficinas participativas de construção de informações e reflexões dialógicas a 

respeito dos hábitos alimentares Maxakali e da situação de insegurança 

alimentar. Buscou-se também propor a construção de indicadores participativos 

de segurança alimentar específico para o povo Maxakali. Foi realizada a 

avaliação do estado nutricional dos índios Maxakali, empregando medidas 

antropométricas obtidas individualmente, assim como a montagem de um banco 

de dados georreferenciados. Para as oficinas, as atividades basearam-se na 

metodologia do diagnóstico indígena participativo e foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com os adultos e com os jovens individualmente, para a 

percepção das diferenças entre dieta e gosto alimentar por geração. Quanto à 

indicação de medidas de controle do desequilíbrio nutricional e alimentar 

destacamos a necessidade e urgência de diálogo com o grupo Maxakali para a 

revalorização de sua cultura alimentar. Os aspectos sócio-ambientais envolvidos 

diretamente na segurança alimentar devem ser motivo de urgente atenção, para 

que seja possível o restabelecimento das tradições ancestrais que permitiam a 

esse povo indígena, sobreviver e conservar seus costumes, crenças e 

religiosidade, indissociáveis de seu comportamento alimentar. A partir da 

compreensão gerada na pesquisa apresentada nesse relatório, não há como 

falar de alimento e saúde Maxakali sem ao menos tentar compreender sua visão 

de mundo, a falta desta compreensão é que leva ao insucesso, em muitas das 

ações de políticas públicas de intervenção.  
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a alimentação figura entre 

os direitos humanos fundamentais: "Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado 

que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o bem-estar, em especial a 

alimentação...". Em 1974, todos os Estados que participaram da Conferência Mundial de 

Alimentação das Nações Unidas proclamaram novamente o direito a não padecer de fome e 

desnutrição: "Todos os homens, mulheres e crianças têm o direito inalienável de não 

padecer de fome e desnutrição, a fim de poderem desenvolver-se plenamente e desenvolver 

suas faculdades físicas e mentais" (Brasil, 1990). 

A fome é tida como um sintoma da pobreza. Só existem populações pobres 

porque em contrapartida existem populações ricas, é essa a ordem do modelo econômico 

capitalista. Ora, se é a desigualdade econômica que causa a fome ela não é resultado único 

do comportamento alimentar de indivíduos. Portanto, a fome, ou a mal nutrição são 

fenômenos decorrentes da organização social capitalista, algo muito maior e complexo.  

A educação nutricional clássica parte do pressuposto de que a desnutrição é 

causada por maus hábitos alimentares e assim cabe ao indivíduo aprender a comer 

alimentos de alto teor nutricional. Dessa forma, não se questiona a organização social, no 

que se assume uma postura de que as causas básicas são imutáveis e por isso é o 

indivíduo que deve mudar (Valente, 1989). 

Tendo em vista a estrutura social e econômica capitalista, caracterizada pela 

exclusão de grupos sociais, é necessário repensar a educação nutricional, torná-la 

participativa, crítica e de fato efetiva. De nada vale a ação com foco em indivíduos, se há um 

modelo econômico cujo teor é de continuar a produzir indivíduos famintos. O que a 

educação nutricional deve cumprir é com a mobilização de agentes sociais, com 

metodologias que levem à reflexão sobre o problema, e da geração de auto-estima e 

confiança.  

Há muitos anos nos Estados Unidos da América, os estados de Virgínia e 

Maryland assinaram um tratado de paz com os Índios das Seis Nações. Ora, como as 

promessas e o símbolo da educação foram sempre muito adequados a momentos solenes 

como aquele, logo depois os seus governantes mandaram cartas aos índios para que 

enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam 

agradecendo e recusando.  

 
“...Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem 
para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios 
reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, 
sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa idéia 
de educação não é a mesma que a nossa. 
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...Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do 
Norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para 
nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes 
de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o 
inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles 
eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como 
caçadores ou como conselheiros. 
 
Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não 
possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres 
senhores da Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes 
ensinaremos tudo o que sabemos e faremos, deles, homens.” (Brandão, 
1985) 
 
 

A Carta dos Índios das Seis Nações traz elementos fundamentais para se pensar 

outras formas de educação. A primeira e mais importante, é que não existe um só povo, 

uma só realidade, o que existe é uma diversidade de gentes, com diferentes visões de 

mundo. Outro ponto importante da carta é o de que não existe uma forma, ou um único 

modelo de educação. É a partir da realidade de seu território, de sua organização social e 

econômica, que um povo direciona sua educação, seu processo de aprender e ensinar, já 

que a transmissão de saberes entre velhos e jovens é o que garante sua sobrevivência 

física e cultural.  

“Diferentes nações têm concepções diferentes das coisas”. Os povos indígenas 

do Brasil foram e ainda são vítimas de um processo histórico de massacres e humilhações. 

A concepção da sociedade neo-brasileira em relação às populações indígenas, infelizmente 

é reflexo de seu processo de colonização e dominação européia. Além da dominação 

econômica e política, o imperialismo europeu transmitiu ao Brasil seu legado ideológico, a 

supervalorização do branco, da cultura do branco europeu e a marginalização e 

discriminação do negro e do índio. 

A ideologia eurocêntrica é ensinada nas escolas desde a colonização até os dias 

atuais. Transformando os índios em folclore e remanescentes do “exótico”, como se a 

dominação do branco europeu fosse essencialmente natural e as populações indígenas 

tivessem passado pela história do Brasil por um descuido histórico (Alves,1998). Desta 

forma, um brasileiro que tenha conhecimento sobre os índios, adquiridos apenas na escola 

formal, terá grandes chances de ter das populações indígenas uma concepção 

preconceituosa encoberta pela idéia de “infantilidade civilizatória” e que por encontrar-se 

num estágio primário de civilização é dependente e como toda criança precisa ter um 

responsável.  

Num dos primeiros estudos sobre urbanização indígena realizado no Brasil, entre 

os Terena do Mato Grosso do Sul, Oliveira (1968) citado por Coimbra Jr & Santos (2000), 
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concluiu que sempre que manifestada sua etnia, ou condição de índio, as relações com o 

branco tendiam a assumir aspectos paternalistas ou agressivos.  

As organizações que trabalham com população indígena, ainda que tenham seus 

princípios e estratégias claramente definidos são formadas por pessoas que, por via de 

regra, não fogem da formação ideológica imposta na cultura ocidental. Portanto, o caráter 

paternalista também pode estar na relação organização/povo indígena. Numa relação 

protecionista, em que um parece ser mais fraco sem de fato sê-lo e, portanto carece de 

proteção do mais forte, o que há edificado é uma camuflada relação de poder e nesse caso 

de opressor e oprimido. Um povo dificilmente alcançará um estado abrangente de soberania 

se não for por meio do exercício da autonomia, da confiança coletiva dentro do grupo e da 

crença em si mesmo.  

A invasão portuguesa, a subseqüente expansão da sociedade brasileira e a 

instalação de novos modelos econômicos significaram para os povos indígenas uma 

drástica alteração em sua economia de subsistência e, principalmente, a diminuição de seus 

limites territoriais. O empobrecimento e a carência alimentar dessas populações foram 

resultados de tais eventos (Bandeira et al., 2008). Os efeitos da colonização para os povos 

autóctones do Brasil não foi diferente de muitos povos primitivos do planeta. O primeiro 

relatório global sobre a situação dos povos indígenas divulgado recentemente pela 

Organização das Nações Unidas denuncia que, mesmo correspondendo a 5% da população 

mundial, os povos indígenas estão entre os 15% que vivem situação de extrema miséria 

(ONU, 2010).  

O modelo econômico indígena tem seu cerne na riqueza e diversidade encontrada 

nas florestas. A atual forma de assentamento dos povos indígenas1 prejudica o processo de 

sustentabilidade, de tal forma que essas populações revertem paradoxalmente a fartura e a 

diversidade alimentar numa dieta monótona e nutricionalmente pobre.  

Ao delimitar um território para um povo nômade, o que se percebe é que as 

políticas indigenista implantadas aconteceram de forma a não reconhecer as sociedades 

indígenas como modelos econômicos possíveis de sobrevivência, desconsiderando as 

relações autônomas de sustentabilidade, impondo um modelo externo de exploração da 

natureza como único possível de ser seguido (Alves & Carvalho, 2008).  

A má nutrição, associada à situação de miséria, pode aumentar ainda mais a 

vulnerabilidade a distúrbios alimentares. Ao relacionar fome, pobreza e desnutrição. 

Monteiro (2003) destaca que a desnutrição não é causada apenas pela fome, mas por 

diversos fatores que podem estar associados à pobreza, como o déficit específico da dieta 

                                                 
1  A delimitação dos territórios indígenas ou mesmo a perca das terras originárias tem contribuído para as principais 
mudanças socioeconômicas e culturais dessas populações. 
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em micro-nutrientes, a higiene precária na preparação dos alimentos e a incidência repetida 

de infecções, em particular doenças diarréicas e parasitoses intestinais.  

Muitas vezes há mais pobreza que fome. Populações em situação de miséria 

tentam prioritária e instintivamente suprir a fome, no entanto, a alimentação é realizada de 

forma carencial, o que alguns autores vêm chamando de “fome oculta”. Esta ultima pode 

ocorrer em situações de miséria ou não, e caracteriza-se por uma alimentação deficiente de 

alguns micronutrientes essenciais. Ao priorizar a alimentação outras necessidades são 

negligenciadas, como acesso a saneamento básico, água potável e tantas outras. Neste 

sentido, a associação da fome à pobreza é importante porquanto remete a fome a um 

contexto mais abrangente, como questão estrutural e de cunho social, que atinge grandes 

massas humanas e não prejudica apenas o indivíduo, mas a sociedade como um todo, à 

medida que provoca danos à saúde, à socialização e ao desenvolvimento de um povo 

(Paullilo & Rodolpho, 2003).  

A fome oculta inflige de diversos modos o estado saudável do sujeito. O que se 

tem visto é o aumento da prevalência da obesidade em populações indígenas por ingestão 

abusiva de carboidratos, sobretudo de alimentos industrializados e um decréscimo na 

ingestão de vegetais e carnes, já que práticas antigas como caça e coleta vêm sendo 

impossibilitadas.  

Orellana et al. (2006) comparando dois estudos antropométricos realizados com 

crianças Suruí de 0 a 9 anos de idade, o primeiro em 1987 e o segundo em 2005, revelou 

que casos de excesso de peso só aparecem no estudo mais recente. Além disso, enquanto 

em 1987 a prevalência de anemia era de 71,2%, em 2005 o encontrado foi de 80,6%. 

Portanto, as situações de excesso de peso e, ao mesmo tempo, a maior prevalência da 

anemia demonstra a incidência de fome oculta. Cabe salientar que, apesar de muito 

presente na vida de muitas famílias brasileiras, que dependem de programas de distribuição 

de mantimentos e de transferência de renda para se alimentar, estes indícios são ainda 

pouco discutidos e pesquisados.  

Embora a questão territorial seja a evidente causa da insegurança alimentar de 

grande parte das populações indígenas brasileiras, os órgãos públicos insistem no 

acionismo paliativo, como a distribuição das cestas básicas mensais para as famílias. Os 

alimentos presentes na cesta não suprem toda necessidade nutricional observando, por 

exemplo, carência protéica e grande número de produtos a base de carboidratos. Outro fator 

que desencadeia situações de risco nutricional para famílias indígenas é a falta de recursos 

financeiros para a compra permanente de alimentos como carne e peixe, fontes de 

proteínas e ferro. Fávaro et al. (2007), estudando a segurança alimentar de famílias Terena 

do Mato Grosso do Sul, assim descreve os problemas encontrados: o padrão de 

alimentação observado entre as crianças aponta para sério comprometimento alimentar, em 
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que menos da metade das crianças tem acesso a uma alimentação que ofereça 

micronutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento, e nas famílias que 

foram classificadas como inseguras e com restrições quantitativas de alimentos, o déficit é 

mais acentuado quanto à ingestão de proteína e ferro.  

Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ter 

segurança alimentar é ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como princípio práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade 

cultural e que sejam sociais econômicas e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004). 

Portanto, o alcance da soberania alimentar das populações indígenas brasileiras está muito 

além da distribuição de alimentos.  

Para avançar neste objetivo, é preciso reestruturar e criar políticas indigenista que 

correspondam às necessidades de saúde, educação e, sobretudo, às territoriais. A 

expansão das cercas que hoje delimitam a reprodução cosmológica da mulher, do homem e 

da criança indígena é o que possibilita execução de práticas alimentares promotoras de 

saúde, sustentável e culturalmente adequadas. 

 

 

 “Acordem 
O dia já clareou 

Enfeitem seus corpos 
Venham caçar 

Venham pescar”. 
(Canto Maxakali) 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

• Investigar o estado nutricional e a insegurança alimentar de grupo indígena 

Maxakali na Aldeia Verde, em situação de risco, por meio de oficinas 

participativas de construção de informações e reflexões dialógicas a respeito dos 

hábitos alimentares Maxakali e a situação de insegurança alimentar.  

 

• Propor a construção de indicador participativo de segurança alimentar específico 

para o povo Maxakali. 
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METODOLOGIA  

Caracterização da área de estudo: aldeia indígena no município de Ladainha, Minas 

Gerais, denominada Aldeia Verde, no vale do Mucuri (porção nordeste do estado). 

 

 

 
 
Figura 1 – Mapa do Brasil, com destaque para os Estados de Minas Gerais, Bahia e 
Espírito Santo e neles os Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Localização aproximada 
de Ladainha (MG) destacada em triangulo amarelo no centro da figura. 
 
 
 
O grupo indígena refere-se àquele liderado por Noemia Maxakali, que se encontra 

desde janeiro de 2007 em um território comprado pela FUNAI, de 552 hectares de terra no 

município de Ladainha, vale do Mucuri, na Aldeia Verde, ou “Ham Yuxux”, onde habitam em 

média 180 indivíduos, numero flutuante devido aos constantes deslocamentos dos Maxakali 

(Carvalho, 2009).  
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Figura 2 – Mapa com as vias de acesso a Aldeia Verde em Ladainha (MG), vale 
do Mucuri, com sobreposição com imagem de satélite (Google Maps©). 

 

Participantes: Índios Maxakali de Minas Gerais, de ambos os gêneros. Faixas etárias: 

crianças de 0-9 anos de idade; adolescentes de 10-19 anos de idade, adultos maiores de 20 

anos de idade e idosos com, ou mais, 60 anos de idade. Atualmente a Aldeia Verde é 

constituída por aproximadamente 180 indígenas (de todas as idades); todos foram 

convidados a participar da avaliação do estado nutricional e das oficinas participativas. 

 

Considerações éticas 

O estudo atende a norma 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da 

Saúde, que rege sobre pesquisas com seres humanos. O consentimento das lideranças da 

Aldeia Verde foi formalizado em novembro de 2009 nos Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na UFVJM aprovou o estudo 

(parecer consubstanciado aprovado), e o Conselho Nacional de Saúde (CONEP) 

acompanha a pesquisa.  
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Procedimentos de Avaliação Nutricional 

Foi realizada a avaliação do estado nutricional dos índios Maxakali (n=184), 

empregando medidas antropométricas obtidas individualmente. As informações 

antropométricas foram coletadas e divididas em grupo por faixa etária. Para tanto, foram 

distribuídos os indivíduos por idade, sendo que crianças menores de 2 anos foram medidas 

na posição decúbito dorsal e em seguida pesadas. Crianças maiores de 2 anos foram 

medidas em posição vertical e em seguida pesadas. Os dados antropométricos das crianças 

foram analisados pelo programa Anthro (WHO, 2005). Os adolescentes (10-19 anos) 

tiveram suas medidas avaliadas pelo software Anthro Plus (WHO, 2005). Os adultos 

(maiores de 20 anos) foram medidos e pesados e seus dados avaliados pelo cálculo do IMC 

(índice de massa corporal), através da razão entre massa corporal (kg) versus estatura (m) 

elevada ao quadrado (kg/m2).  

Para a mensuração das medidas foi utilizada balança microeletrônica (marca 

Tanita®) com capacidade para 150 kg; Balança microeletrônica para bebês marca Plena®, 

com capacidade para 15 kg; antropômetro infantil e antropômetro adulto marca Altura 

Exata® e fita métrica Stanley® com resolução de 1 mm para adultos. 

No processo de pesagem houve a colaboração dos dois agentes comunitários de 

saúde e do técnico de enfermagem, todos Maxakali, o que facilitou a comunicação entre a 

equipe e os sujeitos da avaliação nutricional. 

Para as oficinas, as atividades basearam-se na metodologia do Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), porém as mesmas sofreram mudanças de acordo com a realidade 

Maxakali e o problema específico a ser enfrentado. Partindo de um dos princípios da 

educação popular, de que “não há nada pronto, de que tudo está em construção”, a 

metodologia proposta no projeto inicial foi adaptada, desconstruída e reconstruída de acordo 

com a realidade vivenciada na aldeia, informações geradas e, sobretudo, pelo improviso e 

criatividade dos próprios participantes.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os adultos e com jovens 

individualmente, a fim de perceber as diferenças entre dieta e gosto alimentar por geração. 

Elas contribuíram na busca de informações carregadas de subjetividade e individualidade 

como, por exemplo, diferenças por geração e gênero. Estas entrevistas foram realizadas 

antes das oficinas, norteando o processo de improvisação que sugere a educação popular. 

Os alimentos tradicionais foram descritos pelos entrevistados e após essas informações 

definiu-se como de fato ocorreriam as oficinas. As imagens dos alimentos tradicionais foram 

expostas em tarjetas de papelão. O nome de cada alimento foi escrito em Maxakali, com a 

ajuda de um dos professores. Foram discutidos a mudança de hábitos alimentares, a 

situação alimentar passada e atual e as doenças e suas formas de cura. 
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Georreferenciamento e avaliação nutricional na Aldeia Verde Maxakali 

Embora elaborar mapas cartográficos e temáticos não tenha sido um objetivo 

proposto no estudo que contou com fomento do Instituto Felix Gattari/CONSEA, foi possível 

a partir da avaliação nutricional da população visualizar a distribuição espacial das cabanas 

e nelas o estado nutricional das famílias, entre crianças, adolescentes e adultos. Isto foi 

possível pois foram utilizados recursos e conhecimento gerado à partir de outras pesquisas 

desenvolvidas na UFVJM, pelos pesquisadores dos grupos Jequi Saúde Coletiva e GEPIMG 

(Grupo de Estudos dos Povos Indígenas de Minas Gerais).  

Nas linhas de pesquisa desses grupos são desenvolvidos projetos financiados pela 

Fundação de Apoio a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cujos objetivos são verificar a utilização 

do Sistema de Informação Geográfica (SIG) nos diagnósticos participativos e o interesse 

das lideranças comunitárias, dos gestores e das equipes de saúde da família, assim como 

aplicar o SIG no planejamento e na gestão de ações de promoção da saúde. Esses estudos 

são desenvolvidos desde 2003 em comunidades tradicionais dos vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, ou seja, em aldeias indígenas, quilombos e remanescentes de quilombos, e em 

grupos de agricultores familiares. 

O SIG permite a captura, armazenamento, processamento, manipulação, análise e 

exibição de dados georreferenciados (ESRI, 2009), fornece importantes informações 

relativas ao ambiente, indivíduo/comunidade, saúde e doença, que possibilitam o manejo e 

a representação dos objetos no espaço (Martinez Perez et al., 2003). Indica ser também um 

instrumento para a gestão pública e para o planejamento de ações políticas, direcionando 

programas que visem à promoção da saúde e prevenção de enfermidades, bem como uma 

ferramenta didática a ser utilizada em palestras, debates e capacitações nas comunidades 

(Dias et al., 2005).  

Voltada principalmente para a verificação da performance e conexão das 

informações, a metodologia específica para o georreferenciamento integrou as tecnologias 

do Sistema de Posição Global (GPS), de um banco de dados com as informações da 

avaliação do estado nutricional e do Sistema de Informação Geográfica (SIG), de forma a 

obter a informação georreferenciada, para visualização e suporte às tomadas de decisão e 

tarefas que envolvem as atividades de acompanhamento nutricional dos indígenas na Aldeia 

Verde Maxakali. 
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Procedimentos de georreferenciamento 

Foi realizado o georreferenciamento da área das cabanas da Aldeia Verde Maxakali, 

com coleta das coordenadas geográficas utilizando para isso, aparelhos Posicionamento 

Global GPS Garmim® e diário de campo para as anotações. O georreferenciamento 

englobou dados das cabanas (nome principal da família), trilhas/caminhos casa de reza, 

centro comunitário e outros pontos de interesse local. Os dados pessoais de cada indivíduo 

foram registrados, como: nome, idade, sexo (gênero), filiação. As coordenadas das cabanas 

foram cruzadas com as informações sobre o estado nutricional, além de informações 

pessoais de cada morador. 

Concluída a tabulação de dados no formulário, procedeu-se consultas e relatórios nos 

dados inseridos, como exemplo podemos citar: estado nutricional normal/adequado, baixo 

peso, desnutrido crônico, em situação de risco, sobrepeso e obesidade. 

 
Figura 3 – Mapa de disposição das cabanas na Aldeia Verde Maxakali, município de 
Ladainha. No desenho das disposições das casas Maxakali, observa-se a Casa de 
Rezas, em destaque, separada das outras, por um pátio, que possui uma forma 
semicircular, característica dos povos Gê, (MG), junho 2010. 
 

Os dados fornecidos pela avaliação nutricional foram incorporados ao programa de 

informática ArcView® 9.1 e foi realizado o cruzamento com as informações obtidas em 

campo, para a confecção dos mapas temáticos, com a distribuição espacial dos estados 

nutricionais. As cabanas nas quais habitam os indígenas podem ser visualizadas nos 
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mapas, em meio digital e impresso, e poderão ser utilizados pelas lideranças e pela equipe 

de saúde da família a ser constituída na unidade de saúde que foi recentemente construída 

na Aldeia Verde Maxakali (setembro de 2010). 

 A Secretaria Municipal de Saúde está construindo uma Estratégia Saúde da Família 

na Aldeia Verde e as obras civis estão em estágio avançado. 

 Os laudos nutricionais, bem como as fichas de avaliação foram encaminhadas tanto 

para as lideranças locais quanto para os gestores municipais. 

 

Resultados e Discussão da Avaliação Nutricional e da Insegurança Alimentar 

A seguir serão apresentados os resultados de acordo com os objetivos do projeto e 

após a discussão será apresentado o quadro com a proposta de indicadores da situação de 

segurança alimentar do povo Maxakali. 

A população indígena Maxakali da Aldeia Verde é predominantemente jovem, 

corresponde em maioria a pessoas com menos de 20 anos. Quase metade é formada por 

crianças e adolescentes. As famílias têm um perfil jovem, onde em geral os pais e mães são 

ainda adolescentes. 

A situação nutricional das crianças menores de 6 anos é alarmante, 52% delas 

encontram-se em desnutrição, principalmente crônica e 24% apresentam risco de 

desnutrição. As crianças classificadas como eutróficas ou normais são apenas 21% e 3% 

apresentaram sobrepeso. 

Entre os escolares e adolescentes a gravidade da situação não se faz incomum, 59% 

apresentaram desnutrição e 30% apresentaram risco de desnutrição. Somente 10% dos 

escolares e adolescentes foram classificados como normais e 1% apresentaram sobrepeso. 

Observou-se que a desnutrição por baixo peso atinge em maior escala crianças com 

menos de 5 anos e mesmo entre aquelas com mais de 4 anos já se pode notar a 

desnutrição por baixo peso associada à desnutrição por baixa estatura para a idade. Dentre 

os escolares, o baixo peso aparece também associado à desnutrição por baixa estatura 

para a idade. Os casos de desnutrição, tanto de crianças quanto de escolares e 

adolescentes são em sua maioria de quadro de cronicidade. 

Dentre os adultos verificou-se apenas 4% com classificação de baixo peso. Sendo 

que 19% apresentaram sobrepeso, principalmente mulheres. Seis por cento (6%) 

apresentaram obesidade. A maioria dos adultos encontrava-se normal (71%) em relação ao 

índice de Massa Corporal (IMC).  

Observou-se que a média de altura da população adulta é em geral baixa. A análise 

dos dados foi realizada por família e curiosamente, em muitas das famílias havia mais de 

uma criança desnutrida e a mãe apresentava sobrepeso. Este fenômeno coincide com o que 
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alguns autores vêm chamando de ‘transição nutricional’, relatado por estudos 

antropométricos realizados com populações pobres vítimas da fome endêmica.  

Encontramos, de acordo com os indicadores antropométricos utilizados, grande 

vulnerabilidade/insegurança alimentar, principalmente entre escolares e adolescentes e 

crianças, apesar de encontrarmos a vulnerabilidade/insegurança nutricional entre todas as 

faixas etárias (crianças, escolares e adolescentes e adultos). 

A família em segurança alimentar não está, necessariamente, em segurança 

nutricional. Segurança nutricional constitui-se em resultado de uma boa saúde, de acesso 

regular a serviços de saúde e educação, de acesso a outros bens e serviços públicos e 

acima de tudo ter segurança alimentar no âmbito domiciliar. Assim, uma família pode ser 

considerada em segurança alimentar, mas possuir membros em insegurança nutricional seja 

por escassez/ inadequação no consumo de alimentos (desnutrição), seja por 

excesso/inadequação no consumo (obesidade). Podemos considerar que a segurança 

alimentar é condição necessária, mas não suficiente para a segurança nutricional 

(CONSEA, 2007).  

Ferreira (2000) em estudo com moradores de comunidade sem-teto de Alagoas 

deparando-se com o fenômeno da transição nutricional, a descreve como uma característica 

de populações pobres, onde há grande contingente de crianças em idade escolar, que 

apresentam déficit de crescimento. Tendo em vista, que a principal adaptação metabólica à 

desnutrição é a redução na velocidade de crescimento físico, desta forma, esses indivíduos 

sofreriam, durante a infância, todos os agravos decorrentes da desnutrição e, quando 

adultos, estariam submetidos a um maior risco de obesidade e todas as suas 

conseqüências.  

Os estudos realizados sobre a situação nutricional dos índios do Brasil têm 

demonstrado o preocupante estado em que essas populações se encontram. Escobar et al. 

(2003), em estudo semelhante com as crianças da população Pakaanóva de Rondônia, 

descrevem que 45,8% e 26,0% estavam, respectivamente, com baixa estatura e baixo peso 

para a idade. Chamam a atenção para as possíveis decorrências da desnutrição infantil, 

como a maior vulnerabilidade a doenças infecciosas; já que dentre as informações 

disponíveis sobre a epidemiologia desse grupo, destaca-se um quadro de morbi-mortalidade 

característico de doenças infecciosas e parasitárias. Nesse estudo com o povo Maxakali, 

pôde-se observar a ocorrência de doenças infecto parasitárias, principalmente entre 

crianças.  

Entre as crianças Suruí da Amazônia, conforme descreveu Orellana et al. (2006), ¼ 

encontram-se desnutridas, sendo que as infecções respiratórias agudas também são de 

incidência comum entre este grupo, correspondendo a 58% das causas de hospitalização 

entre as crianças menores de 10 anos. Observa que a possível explicação para esse quadro 
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encontra-se na precariedade das condições ambientais e nas mudanças alimentares. Essa 

última, marcada por maior dependência de produtos industrializados, que não oferecem a 

diversidade alimentar que as práticas tradicionais como caça, pesca, coleta e agricultura 

proporcionavam. 

 

Diagnóstico Indígena Participativo como ferramenta de construção de saberes  

O Diagnóstico Indígena Participativo (DIP) é uma adaptação embasada no 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP). “Este diagnóstico é um processo de aprendizagem 

intensivo, sistemático e semi-estruturado, realizado numa comunidade rural por uma equipe 

multidisciplinar, incluindo pessoas da comunidade”. (Moreira et al., 2001). Tem como 

método as ‘ferramentas de diálogo’, esse tipo de método busca envolver a comunidade e 

construir coletivamente as informações necessárias para determinado estudo. 

O DRP tem forte relação com o planejamento e o envolvimento da população local, 

não apenas como informantes, mas especialmente como cidadãos ativos, agentes de ações 

coletivas, fomentadas por meio do diálogo e da reflexão (Faria & Ferreira Neto, 2006). Com 

o intuito de investigar a insegurança alimentar entre os Maxakali da Aldeia Verde, foram 

propostas oficinas participativas de construção de informações e reflexões dialógicas a 

respeito dos hábitos alimentares Maxakali. Baseadas na metodologia do DRP, as oficinas 

sofreram mudanças de acordo com a realidade Maxakali e o problema específico. 

 A oficina sobre “gosto alimentar” aconteceu em um dia de reunião da comunidade 

em que as crianças estavam em aula uma de cultura. A aula de cultura acontece uma vez 

por semana e há divisão por gênero, em que as meninas se voltam principalmente para o 

aprendizado do artesanato de embaúba e meninos para aprender a “religião”. A data, hora e 

local da oficina foi definida pelos professores e participantes. Para adaptar-se à cultura 

Maxakali a atividade foi realizada duas vezes, uma com meninos e outra com meninas. A 

diferença na escolha dos alimentos preferidos por esses dois grupos, sobretudo na ordem 

de importância, sugere o gênero como fator relevante na análise e investigação da 

segurança alimentar entre o povo Maxakali. 

 A oficina “gosto alimentar” foi adaptada da ferramenta do DRP, Diagrama de Venn. 

Trata-se de um diagrama de círculos de diferentes tamanhos, dispostos de forma a 

representar as relações existentes entre eles. Esta é uma ferramenta originária da 

matemática de conjuntos e que foi adaptada para representar as relações entre os 

diferentes grupos de uma sociedade. (Faria & Ferreira Neto, 2006) 

Nos três círculos de tamanhos diferentes desenhados no chão, pediu-se que 

fossem dispostos os alimentos preferidos numa ordem de importância. Os meninos 

apresentaram: mandioca, frango e refrigerante, já as meninas escolheram refrigerante, 

biscoito e carne. 
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Fotos 1 e 2 – Momentos durante as oficinas com participação dos indígenas.  
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Foto 3 – Momento durante as oficinas com participação dos meninos indígenas.  

 

Após a escolha dos alimentos preferidos, o professor Isael Maxakali pediu às 

crianças para que expusessem apenas os alimentos tradicionais da cultura Maxakali. As 

crianças então expuseram as tarjetas com as imagens da mandioca, banana, batata doce e 

carne. O professor então, falou sobre os alimentos tradicionais na língua Maxakali. Depois 

nos traduziu em português: “Eu expliquei pra eles que essa é a nossa comida verdadeira. Hoje a 

gente come de tudo, biscoito, refrigerante, mas os nossos antepassados só comiam isso”. (Isael, 

Aldeia Verde, Julho de 2010) 
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Foto 4 – Momento durante as oficinas com participação de educadores, de 

meninas e meninos indígenas.  

 

Outras pessoas também se sentiram livres para pegar o microfone e falar às 

crianças sobre a alimentação tradicional. Tendo cumprido a expectativa de se criar um 

espaço autêntico de construção de saberes e de protagonismo, pode-se afirmar que a 

oficina alcançou o objetivo de levantamento de informações e de reflexão conjunta.  

 

Mudança nos hábitos alimentares ao longo dos anos: Linha do tempo da alimentação2 

Foram divididos os tempos históricos da seguinte forma: 

 

MÕNÃYXOP TE MÃHÃ – No tempo dos avós. 

ÃTAK XI MÃY – No tempo dos pais. 

HÕNHÃ YÃ MÃHÃ – Nos tempos de hoje. 

    

                                                 
2 O método “linha do tempo” utilizado na oficina: mudança nos hábitos alimentares ao longo dos anos foi adaptado de: 
“Educação Popular em Segurança Alimentar e Nutricional. Uma metodologia com enfoque de gênero”. Fonte: Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, 2008. 
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Os alimentos foram representados por imagens e alguns foram escritos em 

Maxakali nas tarjetas. A escolha das imagens dos alimentos que seriam impressas ocorreu 

posterior às entrevistas semi-estruturadas. 

 

 

 

Foto 5 - No tempo dos pais: mandioca, banana verde, batata doce, peixe.  

 

O diálogo a respeito dos hábitos alimentares na Aldeia Verde fez com que muitas 

perguntas fossem levantadas no seu decorrer. Uma delas foi o porquê hoje se come mais a 

“comida do branco” do que a tradicional, como disse Totó Maxakali, um sábio ancião, é a 

verdadeira comida de yãmiy3. E a resposta foi buscada longe, desde a chegada do Serviço 

de Proteção Indígena (SPI) na aldeia dos Maxakali, o mesmo órgão que introduziu a 

alimentação não tradicional, à questão territorial dos dias atuais. 

 
“Foi no tempo de Pinheiro. Nós tava lá comendo mandioca, batata, banana 
verde. Aí Capitão Pinheiro chegou... Ah índio tá morrendo de fome, num sei 
o que mais, aí colocou cantina. Chegava um monte de caminhão colocando 
arroz, macarrão, óleo, mas óleo era aquele de banha de lata assim. Era 
bolacha, roupa, blusa, meia pra jogar. Eles nem sabia jogar bola, eles foi 
começar a jogar com Pinheiro. Colocou sabão, pano, feijão, café, aquele 
café de caroço que tem que torrar e pisar. Tudo, ele levou, tantas coisas e 
colocou. E colocou pessoal pra trabalhar e pessoal trabalhava assim na 
roça e vai trabalhando, depois de trabalhar, sexta-feira eles pegava as 
coisas.” (Noêmia Maxakali, Aldeia Verde, Julho de 2010) 
 
 

                                                 
3
 Os yãmiy são espíritos, ou canto, da religião Maxakali. 
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“A nossa área é pequena, por isso a nossa luta é pra aumentar a terra e 
fazer roça. É por isso que a alimentação da criança hoje é diferente.” (Suely, 
Aldeia Verde, Julho de 2010). 
 
 
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão.” (Paulo Freire, 2001) 
 
 

Viabilidade do georreferenciamento 

No que concerne à difusão espacial e temporal das situações de risco, as 

informações, sendo localizáveis, fornecem elementos para construção da cadeia explicativa 

dos problemas do território e aumentam o poder de orientação de ações intersetoriais 

específicas, criando subsídios para tomada de decisões (Hino et al., 2006). 

Na saúde, diversas pesquisas têm estabelecido especialidades no 

georreferenciamento e os bancos de dados das informações de saúde, tais como a busca 

de agravos à saúde (Foody, 2006). Assim, no caso da avaliação do estado nutricional e da 

estimativa da segurança alimentar, o ponto principal continua na detecção de situações de 

risco. 

Em geral o trabalho de distribuição visual das informações obtidas pelas equipes de 

saúde sobre um território, é realizado manualmente pelos profissionais da atenção básica, 

que criam os mapas de suas áreas e neles marcam com alfinetes ou adesivos coloridos as 

várias informações para o mapeamento das condições de saúde, como, por exemplo, 

doenças, gestantes com fatores de risco e crianças desnutridas, a partir dos dados 

registrados nas fichas A de cadastro da equipe de saúde da família. Algumas técnicas de 

análise espacial conforme descritas no estudo de Carvalho & Souza-Santos (2005), seriam 

dificilmente aplicáveis por secretarias de saúde na sua rotina, outras, entretanto, não 

apresentam dificuldade teórica maior. O problema maior está nas dificuldades de construção 

dos indicadores, matrizes de vizinhança e interface entre pacotes estatísticos e o SIG.  

Mesmo que as técnicas já estejam bem resolvidas do ponto de vista da modelagem, 

sua implementação no dia-a-dia dos pesquisadores da área da saúde ainda é pouco 

amistosa. Para a busca de explicação e detecção de regiões em situação de risco, cabe 

ressaltar que os modelos envolvem complexidade estatística, com o uso de programas 

especializados, além dos problemas decorrentes da interface dos SIGs e com o usuário 

(Cambraia, 2010).  

Além de perceber visualmente o problema em questão, o estado nutricional dos 

moradores da Aldeia Verde Maxakali em Ladainha (MG), os métodos necessários à 

incorporação da dimensão espacial, ou espaço-temporal, envolvem, no mínimo, 

conhecimentos de SIGs e técnicas mais sofisticadas. Definimos alguns procedimentos de 

georreferenciamento, de criação de banco de dados, e de criação de SIGs, que favorecerão 
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a aplicação em outras localidades interessadas no uso do SIG voltado às práticas de saúde 

coletiva, em especial ao monitoramento do estado nutricional de população em situação de 

risco, esse é um dos desafios atuais dos grupos de pesquisa e extensão da UFVJM. 

Em nosso estudo constatamos a viabilidade da utilização do georreferenciamento 

para análise de processos pontuais, modelando variáveis individuais e a localização pontual 

dos indivíduos, identificando o sobre-risco. No entanto essa abordagem ainda está distante 

dos estudos ecológicos clássicos baseados em medidas agregadas. 
 
O espaço da aldeia, que os Maxakali denominam de Aldeia Verde é, 
principalmente, a parte da aldeia que é verdadeiramente a aldeia. Aí se 
localiza a casa de rezas com sua porta voltada para a mata, e a parte 
fechada da casa voltada para o centro do terreiro, os restantes das casas se 
organizam de uma forma semicircular, representando uma meia lua com a 
casa de religião, se localizando no centro do extremo onde o semicírculo 
não se fecha. A visão Maxakali da terra é percebida como uma plataforma 
redonda e plana, o céu se apresenta como uma cúpula que envolve a terra; 
as águas do mar indicam o ponto de encontro entre a terra e o céu, em 
forma de cúpula. Carvalho (2009) 

 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

A investigação do estado nutricional do grupo indígena Maxakali que forma a Aldeia 

Verde em Ladainha (MG), confirmou a situação de insegurança alimentar em que essa 

população vive, tendo em vista que 52% das crianças menores de 6 anos apresentaram 

algum tipo de desnutrição (aguda ou crônica). A fase de 0-5 anos é de intenso 

desenvolvimento psicomotor, um transtorno nutricional nessa idade pode influenciar 

seriamente no pleno desenvolvimento da criança, principalmente no que tange ao seu (des) 

equilíbrio nutricional durante a vida. O alto índice de baixa estatura para a idade 

(desnutrição crônica) entre escolares e adolescentes (59%) demonstra a ausência de 

medidas de controle e tratamento do baixo peso nos primeiros anos. Enquanto isso, na vida 

adulta, o sobrepeso aparece como distúrbio de maior incidência e mais uma vez 

demonstrando a ausência de tratamento dos insultos nutricionais pregressos. 

 Verificamos que o índice de desnutrição variou nas faixas etárias, sendo que 

algumas crianças no inicio da vida apresentaram desnutrição severa e para a qual se faz 

necessária intervenção urgente e acompanhamento nutricional constante, enquanto entre os 

escolares, a predominância da desnutrição é do tipo pregressa e que hoje acarreta déficits 

de crescimento e a adolescência está comprometida pelo insulto nutricional que persiste na 

idade jovem.  

Pode-se perceber claramente o desequilíbrio nutricional ao constatar o predomínio 

do sobrepeso e obesidade entre os adultos. O desequilíbrio nutricional deve ser prevenido 

ou tratado nos primeiros anos de vida. Portanto é extremamente necessário que as crianças 
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em situação de desnutrição sejam tratadas e acompanhadas para que não se cumpra com o 

ciclo de desequilíbrio constatado. 

 Quanto à indicação de medidas de controle do desequilíbrio nutricional e alimentar, 

destacamos a necessidade e urgência de diálogo com o grupo Maxakali para a 

revalorização de sua cultura alimentar. Junto ao grupo Maxakali, os aspectos sócio-

ambientais envolvidos diretamente na segurança alimentar devem ser motivo de atenção, 

para que seja possível o restabelecimento das tradições ancestrais que permitiam a esse 

povo indígena, sobreviver e conservar seus costumes, crenças e 

religiosidade, indissociáveis de seu comportamento alimentar. Assim, sugere-se o 

prosseguimento do diagnóstico do estado nutricional gerado nessa pesquisa, o 

prosseguimento do estudo com o grupo indígena voltado para a investigação da 

insegurança alimentar que ocasionou o grave estado nutricional atual, em busca de 

prevenção e controle do desequilibro alimentar e nutricional. 

Diante das falas citadas dos indígenas Maxakali, não se pode afirmar que a 

insegurança alimentar em que se encontra a comunidade da Aldeia Verde seja resultado de 

maus hábitos alimentares. Esta seria uma maneira muito simplista e que negaria toda a 

ordem a que a metodologia desta pesquisa se propôs. O que se pode afirmar, é que as 

causas da insegurança alimentar vêm de um processo histórico que envolve medidas 

arrogantes e sem qualquer tipo de sensibilidade ao modo de vida tradicional desse povo. 

Tendo utilizado o DIP e seguido os princípios da educação popular em busca de um 

estudo que também fosse uma educação nutricional crítica, foi possível cumprir com os 

objetivos e expectativas nesta fase. O que se espera agora é continuar o debate dentro da 

comunidade a respeito dos hábitos alimentares tradicionais, sua importância religiosa e 

cultural e apoiar no que preciso for a luta por um território que ofereça condições plenas 

para a plena e efetiva soberania alimentar.  

Salientamos que a proposta de indicadores de segurança alimentar apresentada a 

seguir é uma pequena contribuição às discussões que devem surgir a partir desta pesquisa 

e que este instrumento será retornado à comunidade indígena para validação. 

 

Discussão de Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional  

No anexo A pode ser visualizado o quadro com indicadores propostos que surgiram a partir 

dos resultados da avaliação do estado nutricional e da insegurança alimentar na Aldeia 

Verde Maxakali em Ladainha (MG), com a distribuição nas dimensões territorial, hídrica, de 

saúde, de controle de zoonoses, de saneamento, de políticas públicas, educacional e 

cultural/mítica. 
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1- Territorial  

Tamanho e topografia do território e qualidade da terra 

A dimensão do território para os povos indígenas compreende a reprodução da 

economia, da educação, da religião e do modo de ser. Dessa forma, as peculiaridades de 

um território refletem-se no modo de vida das pessoas que ali se reproduzem. Por outro 

lado, quando o território não cumpre com as demandas físicas e imaginárias do modo de ser 

de um povo indígena, traduz imediatamente a insatisfação do seu viver: 

 
“A desnutrição também, nunca teve. Tikmũ'ũn sempre tiveram neném, mas 
sempre eles comiam o produto da terra deles mesmos. Agora os tikmũ'ũn 
ficam assim, compram muitas coisas para as crianças, chupam aquele... 
sacolé. É isso também.” (Maxakali et al., 2008, pag. 121) 
 
A área da Aldeia Verde é pequena para o número de famílias que ali reside, 
além disso, há poucas áreas planas que favorecem o plantio de roças. 
Porque é tudo morro. Tem mata, mas a gente fica com dó de roçar a mata 
pra plantar mandioca. A gente num pode destruir mata, se a gente destruir 
Mata, depois a gente vai ficar sem lenha e sem religião. Por isso que aqui 
precisa aumentar. (Noêmia Maxakali, Aldeia Verde, Julho de 2010) 
 
 

Assim, percebemos a relação entre o tamanho insuficiente do território, e a 

inadequação da terra (topografia e solo) para as práticas da agricultura familiar, fatos 

relevantes na situação de insegurança alimentar das famílias Maxakali. 

 

2- Hídrica  

Presença de rio não poluído na aldeia 

O povo Maxakali necessita de um rio para sua sobrevivência física e cultural, seja na 

culinária tradicional, nos rituais ou no fato dos Maxakali acreditarem que o rio faz as crianças 

crescerem. Na Aldeia Verde não há um rio. Cabe salientar aqui a presença de pequenos 

“veios d’água” e de nascentes, e da construção de uma caixa d’água que irá receber água 

de uma dessas nascentes, apesar destes veios d’água não estarem próximos da sede da 

Aldeia Verde, onde se concentra a maior parte da população. Existe uma lagoa bastante 

poluída onde as crianças e adultos se banham com freqüência e onde já houve relato da 

presença de caramujos Biomphalaria globata, hospedeiro do Schistossoma Mansoni. A 

água corrente mais próxima da aldeia fica em terras de um fazendeiro vizinho. Pela 

necessidade de expandir suas terras e de abranger um rio, os Maxakali vêm dialogando já 

há um tempo com a FUNAI para que seja comprada essa fazenda, no que inclusive o 

proprietário está disposto a vendê-la. A expansão da Aldeia Verde, aumentando áreas 
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planas para as roças e a presença da água corrente, representaria a conquista de 

elementos fundamentais ao “viver Maxakali”.  

A água a ser distribuída a uma população deve atender aos padrões de qualidade 

que a tornem potável, como o controle das impurezas físicas, químicas e biológicas.  

Deve estar disponível dentro e fora dos domicílios. Dentro na forma de água potável 

encanada e fora, através de acesso a rio não poluído, respeitando-se as práticas culturais. 

Acesso a água e a terra são sinônimos de autonomia, sendo ainda que um povo para 

sentir-se verdadeiramente digno e cheio de auto-estima deve antes de tudo “andar com 

suas próprias pernas”. Logo, ações públicas assistencialistas ainda que garantam a 

sobrevivência física não geram sentimentos de dignidade e sim reduzem a auto-estima do 

povo e a aspiração de desenvolvimento coletivo, o que muitas vezes reflete-se no 

alcoolismo, em violência, dentre outros problemas. Sendo assim, para a reconstrução da 

soberania alimentar Maxakali, são necessárias ações públicas que estejam além da cesta-

básica ou da sopa diária, ações que lhes possibilitem reproduzir-se de modo independente, 

que lhes conceda autonomia em um território que atenda suas demandas e que dessa 

forma levante a auto-estima coletiva.  

 

Contaminação de fontes de água por resíduos sólidos 

Observamos os resíduos sólidos como potenciais contaminantes da água do lago. 

Os poluentes podem alcançar as águas superficiais ou subterrâneas através do lançamento 

direto, precipitação, escoamento pela superfície do solo ou infiltração. As fontes de poluição 

da água podem ser localizadas (pontuais), quando o lançamento da carga poluidora é feito 

de forma concentrada, em determinado local, ou não localizadas (difusas), quando os 

poluentes alcançam um manancial de modo disperso, não se determinando um ponto 

específico de introdução. Faz-se necessário o tratamento dos resíduos sólidos, com gestão 

ecológica dos mesmos.  

  As águas superficiais e subterrâneas, muitas vezes, se interligam. Em algumas 

situações, os mananciais de superfície proporcionam a recarga dos reservatórios 

subterrâneos, enquanto, em outras, as águas do subsolo descarregam em recursos hídricos 

superficiais. Assim, um manancial de superfície, poluído, pode causar a poluição de um 

aquífero subterrâneo, e vice-versa.  

   

3- Saúde 

Ausência de parasitoses 

Apesar de não termos como objetivo a investigação das enteroparasitoses, foram 

observadas condições de higiene e saneamento que propiciam a infestação parasitária. Foi 

também conversado com a enfermeira que trabalha na Aldeia, responsável pelo 
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atendimento aos indígenas e esta confirmou recentes casos de esquistossomose e de 

outros parasitas. Os indígenas comentaram a respeito da presença dos caramujos no lago e 

a infestação parasitária ocorrida anteriormente. 

Sabemos que as enteroparasitoses interferem na absorção de nutrientes, podem 

induzir sangramento intestinal e também causar complicações significativas como obstrução 

intestinal, prolapso retal e formação de abscessos. (Casineiras & Martins, 2003). 

Repercutem negativamente no crescimento e desenvolvimento da população infantil, com 

grande impacto nas regiões sócio-economicamente menos favorecidas, especialmente 

quando se associam à estas a fome e a miséria. 

Estas doenças têm elevada freqüência entre as crianças e adolescentes oriundas de 

famílias de baixa renda. Destacam-se a ascaridíase, giardíase, ancilostomíase, amebíase, 

estrongiloidíase e triquiuríse. Tem relação direta com a falta de saneamento, principalmente, 

falta de água em quantidade e qualidade satisfatórias, da destinação adequada dos dejetos 

(fezes e urina), da coleta, remoção e destinação final corretas dos resíduos sólidos (lixo) e 

da educação sanitária. Não basta apenas tratar os pacientes com o uso de medicamentos. 

A intervenção nas condições de vida é fundamental. 

Estas parasitoses vão influenciar desfavoravelmente os já comprometidos estados 

nutricionais de crianças e adolescentes, oriundos de famílias de baixa renda. Estudo 

realizado em Aracaju (Sergipe) abrangendo 3.164 escolares entre 6 e 9 anos de idade, 

mostrou taxa de 88% de parasitoses intestinais (OPAS, 1998.) 

Os casos já encontrados na aldeia, como já citado, foram de esquistossomose, que é 

uma infecção produzida por parasito trematódeo digenético, cuja sintomatologia clínica 

depende de seu estágio de evolução no homem. A fase aguda pode ser assintomática ou 

apresentar-se como dermatite urticariforme, acompanhada de erupção papular, eritema, 

edema e prurido até cinco dias após a infecção. Com cerca de três a sete semanas de 

exposição, pode evoluir para a forma de esquistossomose aguda ou febre de Katayama, 

caracterizado por febre, anorexia, dor abdominal e cefaléia. Esses sintomas podem ser 

acompanhados de diarréia, náuseas, vômitos ou tosse seca, ocorrendo hepatomegalia. 

Após seis meses de infecção, há risco do quadro clínico evoluir para a fase crônica, cujas 

formas clínicas são (Castineiras & Martins, 2003): 

- Intestinal - Pode ser assintomática ou caracterizada por diarréias repetidas, 
mucossangüinolentas, com dor ou desconforto abdominal; 
- Hepatointestinal - Diarréia, epigastralgia, hepatomegalia, podendo ser detectadas 
nodulações à palpação do fígado; 
- Hepatoesplênica compensada - Hepatoesplenomegalia, hipertensão portal com 
formação de varizes de esôfago; 
- Hepatoesplênica descompensada - Considerada uma das formas mais graves. 
Apresenta fígado volumoso ou contraído devido à fibrose, esplenomegalia, ascite, 
varizes de esôfago, hematêmase, anemia, desnutrição e hiperesplenismo. A fibrose 
de Symmers é característica da forma hepatoesplênica. O aparecimento de formas 
grave está relacionado à intensidade da infecção. 
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No mundo, a esquistossomose ocorre em 54 países, destacando-se os da África, 

leste do Mediterrâneo e da América do Sul e Caribe. No Brasil, é considerada uma endemia, 

que atinge 19 estados, estando presente, de forma endêmica, do Maranhão até Minas 

Gerais, com focos no Pará, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul (COURA-FILHO, 1996). 

Também é possível a ocorrência de giardíase, infecção por protozoários que atinge, 

principalmente, a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções são 

assintomáticas e ocorrem tanto em adultos quanto em crianças. A infecção sintomática pode 

apresentar diarréia, acompanhada de dor abdominal. Esse quadro pode ser de natureza 

crônica, caracterizada por fezes amolecidas com aspecto gorduroso, fadiga, anorexia, 

flatulência e distensão abdominal. Anorexia, associada com má absorção, pode ocasionar 

perda de peso e anemia. Não há invasão intestinal. O modo de transmissão é fecal-oral. 

Direta, pela contaminação das mãos e conseqüente ingestão de cistos existentes em 

dejetos de pessoa infectada; ou indireta, através da ingestão de água ou alimento 

contaminado. 

É doença de distribuição mundial. Epidemias podem ocorrer principalmente em 

instituições fechadas que atendam crianças, sendo o grupo etário mais acometido e situado 

entre oito meses e 10 a 12 anos. A giárdia lambia é reconhecida como um dos agentes 

etiológico da "diarréia dos viajantes" em zonas endêmicas. Os cistos podem resistir até dois 

meses no meio exterior e são resistentes ao processo de cloração da água. A infecção pode 

ser adquirida pela ingestão de água proveniente da rede pública, com falhas no sistema de 

tratamento, ou águas superficiais não tratadas ou insuficientemente tratadas (só por 

cloração). Também é descrita a transmissão envolvendo atividades sexuais, resultante do 

contato oro-anal. 

Outra parasitose comum e possível de ser encontrada na aldeia é a amebíase, uma 

infecção causada por um protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoíto. 

Esse parasita pode atuar como comensal ou provocar a invasão de tecidos, originando as 

formas intestinal e extra-intestinal da doença. O quadro clínico varia de até uma forma 

branda, caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e/ou muco 

nas dejeções, a uma diarréia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucóide, 

acompanhada de febre e calafrios. Podem ou não ocorrer períodos de remissão. Em casos 

graves, as formas trofozoíticas se disseminam pela corrente sangüínea, provocando 

abscesso no fígado (com maior freqüência), nos pulmões ou cérebro. Quando não 

diagnosticadas a tempo, podem levar o paciente a óbito. 

O principal reservatório é o homem e o modo de transmissão é a ingestão de 

alimentos ou água contaminados por fezes contendo cistos amebianos maduros. Ocorre 
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mais raramente na transmissão sexual, devido a contato oral-anal. A falta de higiene 

domiciliar pode facilitar a disseminação de cistos nos componentes da família. Os 

portadores assintomáticos, que manipulam alimentos, são importantes disseminadores 

dessa protozoose. 

Estima-se que mais de 10% da população mundial está infectada por E. dispar e E. 

histolytica, que são espécies morfologicamente idênticas, mas só a última é patogênica, 

sendo a ocorrência estimada em 50 milhões de casos invasivos/ano. Em países em 

desenvolvimento, a prevalência da infecção é alta, sendo que 90% dos infectados podem 

eliminar o parasito durante 12 meses. Infecções são transmitidas por cistos através da via 

fecal-oral. Os cistos, no interior do hospedeiro humano, liberam os trofozoítos. A 

transmissão é mantida pela eliminação de cistos no ambiente, que podem contaminar a 

água e alimentos. Estes permanecem viáveis no meio ambiente, ao abrigo de luz solar e 

condições de umidade favoráveis, durante cerca de 20 dias. Sua ocorrência está associada 

com condições inadequadas de saneamento básico, deficiência de higiene 

pessoal/ambiental e determinadas práticas sexuais (Castineiras & Martins, 2003). 

A presença de parasitoses, como já dito, influencia negativamente o estado 

nutricional da população. 

 

Ausência de doenças de pele 

Percebemos nas crianças possíveis doenças de pele, ainda não diagnosticadas. As 

doenças de pele são associadas especialmente ao abastecimento de água, segundo a 

literatura especializada, na medida em que hábitos higiênicos são fatores preventivos a 

algumas enfermidades, notadamente a escabiose, mas também outras piodermites 

(doenças de pele com pus) causadas por bactérias, fungos, vírus ou parasitas. Há um 

conhecimento ainda imperfeito da epidemiologia dessas doenças, o que dificulta seu 

emprego nos estudos. 

 

Ausência de doenças diarréicas 

Infelizmente a ocorrência de doenças diarréicas é comum na Aldeia Verde, tanto 

entre crianças quanto em adultos. Em algumas das nossas visitas, encontramos adultos que 

foram hospitalizados e uma criança que foi a óbito, internada com diarréia sanguinolenta. 

Diarréia é usualmente definida como a passagem de três ou mais movimentos 

intestinais líquidos - assumindo a forma do recipiente - em 24 horas. Um episódio de 

diarréia, por outro lado, é convencionalmente definido como aquele que se inicia no primeiro 

período de 24 horas, no qual se verifica a definição de diarréia, e termina no último dia 

anterior a pelo menos dois dias consecutivos, em que não ocorre o evento da definição 

(Lima & Guerrant, 1992). 
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Segundo Fine et al. (1989) e Philipp et al. (1993), diarréia está presente quando uma 

ou mais das seguintes ocorrências estejam presentes: (1) acréscimo anormal no peso diário 

das fezes; (2) acréscimo anormal na liquefação das fezes; (3) acréscimo anormal na 

freqüência de evacuação. Muitas vezes, é acompanhado pela urgência, desconforto anal ou 

incontinência, ou ainda uma combinação dos três. Philipp et al. (1993), testando as 

percepções e reações da população a essa definição, em indivíduos entre 16 e 70 anos 

residentes na Inglaterra, concluíram que há uma ampla variação quanto à percepção 

individual da diarréia. Mais da metade dos 400 entrevistados consideram que um único 

episódio de fezes amolecidas caracteriza diarréia. Quase um terço dos entrevistados define 

como diarréia um acréscimo na freqüência de evacuação. 

É importante salientar que diarréia constitui o sintoma de diversas etiologias, cada 

qual com seus respectivos fatores de risco. Entretanto, o estudo das enfermidades 

diarréicas e seus determinantes tem sido habitual, dado seu significado em termos de saúde 

pública e a possibilidade do desenvolvimento de estratégias comuns de controle para a 

diarréia, independente da etiologia. 

Importante causa de morbimortalidade no Brasil e em países subdesenvolvidos. Têm 

incidência elevada e os episódios são freqüentes na infância, particularmente em áreas com 

precárias condições de saneamento. Segundo a OMS, 88% das doenças diarréicas são 

atribuídas à falta de acesso à água potável, saneamento e higiene adequados. Medidas 

adequadas de saneamento podem reduzir a morbidade por diarréia em 32% (OPAS, 1997). 

A condição do acesso à água potável e saneamento básico interfere na qualidade de 

vida das populações, principalmente de países em desenvolvimento, nos quais o 

investimento em infra-estrutura sanitária encontram-se atrasados e onde o acesso á 

condições adequadas de moradia e serviços de saúde pública é desigual (WHO, 2004). 

Lonergan & Vansickle (1991) investigaram um conjunto de medidas sanitárias e de 

hábitos higiênicos, enquanto fatores de risco para a diarréia na Malásia. Após um estudo 

seccional, composto por inquérito em 268 moradias, concluíram pela existência de 

associação entre diversas variáveis e a diarréia, segundo diferentes níveis de significância, 

entre eles estavam a presença de água tratada e quintal livre de lixo como significante.  

No Brasil, estima-se que crianças com menos de 5 anos tenham uma média de 3,9 

episódios de diarréia por ano (Correia & Mcauliffe, 1999). Observa-se, mais uma vez a 

estreita relação com a pobreza. 

A diarréia infantil pode levar à desidratação e morte, principalmente entre as crianças 

oriundas de famílias de baixa renda. Também é um fator importante para o desenvolvimento 

da desnutrição infantil. A prevenção está relacionada diretamente com a melhoria das 

condições de vida, o acesso ao saneamento é fundamental. Água em quantidade e 

qualidade satisfatórias, destinação adequada dos dejetos (fezes e urina), coleta, remoção e 
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destinação final corretas dos resíduos sólidos e educação sanitária são fatores 

fundamentais no combate a este importante problema de saúde pública. 

 

Ausência de doenças respiratórias 

Também ouvimos relatos de pais a respeito da presença de algumas crianças com 

quadro de infecções respiratórias agudas (IRA). As IRAs atingem o trato respiratório 

superior (faringite, amigdalite, sinusite, otite média) e o inferior (pneumonia, bronquite). A 

elevada freqüência das IRA também tem relação com as condições sócio-econômicas 

precárias. 

Os fatores mais importantes, quanto à freqüência das IRA, são: aleitamento materno 

inadequado, poluição do ar doméstico (moradias com dimensões mínimas, poucos 

cômodos, fazendo com que os ambientes sejam divididos entre todos, inclusive para o 

preparo de alimentos no mesmo de local de repouso), poluição ambiental (grandes centros 

urbanos), baixo peso ao nascer e desnutrição. 

 

Avaliação antropométrica de crianças, adolescentes e adultos  

A avaliação antropométrica regular de crianças, adolescentes e adultos Maxakali é 

de fundamental importância para o monitoramento do estado nutricional e da situação de 

insegurança alimentar. A pesagem é um dos métodos mais utilizados para a avaliação 

nutricional, devido especialmente ao seu caráter de universalidade, pois incide sobre 

modificações estruturais causadas por distúrbios nutricionais que afetaram ou afetam o 

indivíduo. O crescimento físico, avaliado nos primeiros anos de vida, constitui o indicador 

que melhor define os estados de saúde e de nutrição dos indivíduos, já que alterações 

mínimas nesses estados têm repercussão direta no crescimento infantil (Monteiro, 1998; 

Gomes et al., 1998). 

Para concretizar totalmente o potencial de acompanhamento na promoção do 

crescimento, a pesagem deve ser feita regularmente, desde o nascimento até pelo menos 

os 18 meses de idade, e as sessões de pesagem devem ser realizadas com grupos 

pequenos, para permitirem um bom trabalho de orientação (UNICEF, 1990).  

 Seguindo o protocolo recomendado, avaliamos 186 indígenas Maxakali, sendo 58 

crianças, 80 escolares e adolescentes e 48 adultos.  

Encontramos entre as crianças (0-5 anos e 11 meses), o índice de desnutrição de 52% 

(Gráfico 1), entre escolares e adolescentes o índice de desnutrição foi de 59% (Gráfico 2). 

Entre os adultos, o desequilíbrio nutricional foi averiguado pela acentuada taxa de 

sobrepeso, 19% (Gráfico 3).  
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Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 2. 
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Gráfico 3. 

 

A investigação do estado nutricional do grupo indígena Maxakali que forma a Aldeia 

Verde em Ladainha (MG) confirmou a situação de risco que essa população vive. 

Verificamos que o índice de desnutrição variou nas faixas etárias. 

O desequilíbrio nutricional prevalece nas diferentes fases da vida desse grupo. 

Considerando que para impedir o ciclo de desequilíbrio, o tratamento ou a prevenção devem 

iniciar-se nos primeiros anos de vida o que torna extremamente necessário o tratamento e 

acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de desnutrição. Ressaltamos a 

importância de que tratamento e acompanhamento dialoguem com a comunidade e com a 

cultura Maxakali, para que assim respeite o direito à saúde diferenciada e os saberes dos 

povos tradicionais. 

 

Acesso à alimentação em quantidade/renda 

O acesso a alimentos se dá a partir das compras realizadas pelas famílias Maxakali 

da comunidade da Aldeia Verde.. É comum se dirigirem à Ladainha onde compram fardos 

de macarrão, arroz, frango congelado, dentre outros alimentos, sendo a maior parte 

carboidratos e carnes. Recebem ocasionalmente uma cesta básica mensal da FUNAI que 

pouco supre as necessidades, o que a torna um complemento. A renda para a compra de 

alimentos vem em alguns poucos casos dos salários, como dos professores, merendeiras e 

aposentadorias e na maior parte da venda do artesanato da fibra de embaúba produzido 
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pelas mulheres, entre outros. Existem outros artesanatos também e não apenas produzidos 

pelas mulheres, mas também pelos homens. Na mata da Aldeia, ou mesmo próxima à 

Aldeia Verde, há pouca embaúba, o que é fator limitante para a produção do artesanato e 

conseqüentemente ao acesso em quantidade e qualidade aos alimentos por meio da 

compra. Algumas famílias cultivam roças de mandioca e inhame, os cultivos mais comuns, 

no entanto alegam não produzirem em maior quantidade devido à topografia acidentada da 

área.  

Não há recebimento regular de merenda escolar na aldeia. A falta de merenda 

influencia no funcionamento da escola, sendo que muitas vezes os professores terminam a 

aula mais cedo para que as crianças se alimentem em casa.  

 

Acesso à alimentação em qualidade  

A economia Maxakali é baseada na diversidade de recursos naturais oferecidos pela 

natureza, ou seja, na constituição de um território soberano. O rio que oferece o peixe, a 

Mata que oferece frutos, raízes e onde se encontra a caça, as roças feitas ao redor das 

cabanas. No entanto, a realidade da Aldeia Verde não é de um território soberano, o que se 

vê é a organização econômica tradicional suprimida por outra forma de organização 

econômica em que o indígena encontra-se em condições sub-humanas de reprodução da 

vida. Dessa forma, a alimentação diversificada que antes era garantida em um território 

soberano torna-se cada vez mais monótona, na medida em que a compra é o principal meio 

de acesso aos alimentos.  

Os Maxakali não têm o hábito de comprar verduras, frutas ou legumes, a variação do 

cardápio é proveniente das roças ou da mata, baseando-se principalmente em raízes. A 

baixa ingestão de vegetais em diversidade não se explica por uma questão de gosto 

alimentar, como se os Maxakali não gostassem de frutas ou verduras, fato esse esclarecido 

pela descrição da dieta dos antepassados em que sempre se relata grande diversidade de 

vegetais. A monotonia alimentar e a mal nutrição são reflexos da economia tradicional 

desestabilizada e da inserção na economia capitalista que é antes de tudo caracterizada 

pela exclusão. Um processo que ocorre com todas as populações que se encontram 

economicamente em desvantagem. 

 

Respeito à alimentação tradicional e processo de cura 

Assim como a diminuição do território e dos recursos naturais se relacionam 

diretamente com a insegurança alimentar, há também influência na medicina tradicional dos 

povos indígenas. Se antes a mata oferecia as plantas medicinais, agora se cria a 

dependência de medicamentos. À medida que as práticas tradicionais de saúde vão sendo 

exercidas em menor freqüência, os conhecimentos a esse respeito deixam de ser 
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repassados e se desvalorizam frente a aparente praticidade do remédio industrial. Ainda que 

os Maxakali preservem o xamanismo como alternativa de cura, o modelo de saúde que lhes 

é oferecido, que ainda não corresponde ao direito à saúde diferenciada, pode infligir a 

autonomia de sua cultura sob um discurso autoritário e etnocêntrico.  

As demandas físicas do território perpassam por todos os problemas enfrentados 

atualmente pelos Maxakali. Os hábitos alimentares sofreram mudanças, o que não se deu 

apenas pela deficiência territorial, mas associado a isso, pela incorporação de valores e 

hábitos da cultura ocidental. 

 
Agora banana a gente também cozinha sempre e come. A gente come as 
coisas assim, se a gente comer arroz, banana verde, ou mandioca, faz e 
come. Agora criança, criança agora num ta querendo nada não, criança 
num ta querendo comer banana e mandioca não, agora batata eles come, 
por causas que é doce. Agora mandioca eles num quer nada não. Criança, 
a mãe delas cozinha mandioca e elas falam assim: porque que ta 
cozinhando mandioca, tem que cozinhar é arroz. Desse jeito. Amanhã cedo, 
cê levanta pra coar café, eles num toma café puro. Ah, cadê bolacha, cadê 
pão? É desse jeito. Agora criança mais nova já apegou. Guaraná e iogurte 
eu sempre tenho que trazer da cidade pras crianças. (Noêmia Maxakali, 
julho de 2010) 
 
 

Dessa forma, é necessário também um processo que favoreça a revalorização dos 

hábitos alimentares e da própria cultura, sobretudo entre os jovens. Não se trata de negar os 

valores que foram incorporados, e sim de reafirmar o modo de ser Maxakali, sua 

autenticidade e importância para a diversificação dos povos. Afinal, a persistência do ser 

dos povos indígenas é antes de tudo um berço de saber diverso, que significa resistência e 

autonomia, em tempos que uma única cultura é cada vez mais hegemônica e à medida que 

destrói saberes, domina e cria dependência. 

 

Adaptação dos instrumentos de educação em saúde e vigilância em saúde à língua e 

cultura Maxakali  

É necessário repensar que tipo de linguagem deve ser adicionada nos instrumentos 

e a forma de apropriação do instrumento. Certo é que instrumentos como o cartão da 

criança, mesmo traduzido na linguagem Maxakali, pode ser pouco efetivo, sem um prévio 

conhecimento de como esse instrumento pode ser visto pelo DSEI e como este instrumento 

pode servir como ferramenta de empoderamento e reivindicação.  

 

4- De Controle de Zoonoses 

Controle de animais doentes - Foi observada a presença de cães (animais de estimação) 

com sarna e possivelmente outras patologias, com urgente necessidade de tratamento e 

investigação da presença de leishmaniose. Os animais ficam em contato constante, 
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principalmente com as crianças, as quais correm o risco de desenvolvimento de doenças 

transmissíveis pelos animais. 

 

Controle de vetores - Também a presença constante de moscas, devido ao acúmulo de 

resíduos sólidos próximos às casas, são também um fator de risco ao desenvolvimento de 

doenças transmitidas pelos vetores. Desta forma, o controle de vetores deve ser realizado, 

de acordo com a compreensão e participação de todos e o respeito à cultura Maxakali. 

 

5- De Saneamento  

Em nosso convívio na aldeia percebemos a carência de infra-estrutura de 

saneamento ambiental, onde a grande maioria das cabanas não conta com suprimento de 

água encanada no domicílio (apenas duas moradias contam com isso), também não há 

instalação sanitária (banheiro) na grande maioria dos domicílios e pelo que temos 

informações, ainda não há um planejamento para o tratamento de dejetos. 

Sabemos que o entendimento da transmissão das doenças relacionadas com o 

saneamento passa a constituir um instrumento de planejamento das intervenções, com 

vistas à otimização de seu impacto sobre a saúde. 

Também percebemos o destino dos resíduos sólidos e o esgotamento sanitário 

inadequados na aldeia. A presença de fossa séptica foi registrada em alguns pontos, porém 

foram instaladas sem a participação e sem o respeito a cultura indígena, como vemos na 

foto a seguir, onde a Funasa instalou banheiros de polipropileno, os quais não são 

apreciados nem utilizados pelos indígenas. 

 

 

Foto de banheiro de polipropileno com fossa, na área da Aldeia 
Verde Maxakali em Ladainha (MG), setembro de 2010. 
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Destino adequado dos resíduos sólidos 

A presença de resíduos sólidos próximos às cabanas, assim como a não destinação 

dos mesmos, deixando-os expostos a céu aberto, pode tornar insalubre o ambiente. Faz-se 

necessário a participação das lideranças indígenas em trabalhos de educação ambiental, 

proposto no item educacional da dimensão dos indicadores aqui propostos, para que seja 

pensada uma gestão ecológica e sustentável dos resíduos sólidos produzidos pelos 

moradores da aldeia. 

 

Esgotamento sanitário adequado 

Não há esgotamento sanitário adequado, tendo em vista que apenas duas moradias 

são abastecidas com água encanada e esgotamento sanitário, porém não foi observado o 

tratamento do mesmo. Alguns banheiros de polipropilenos distribuídos na área da aldeia 

pela Funasa apresentam fossa conjunta, porém aparentam não serem utilizados pelos 

indígenas e em geral estão trancados. 

 

6- De Políticas Públicas 

Adequação do atendimento em relação à demanda e respeito à cultura 

O que percebemos em nossas conversas e dinâmicas com os Maxakali foi que 

muitas vezes verbas provenientes da FUNAI e Funasa são geridas e gastas sem a 

discussão com os indígenas e sem a participação dos mesmos nas decisões. Por exemplo, 

recentemente foram gastos cerca de trinta e cinco mil reais em material de consumo, 

comprando-se cobertores e filtro de água, embora os Maxakali estivessem necessitando de 

gêneros alimentícios (alimentação), linha e panos para costura e artesanato (fonte de 

renda). Informação esta recebida de uma das líderes da Aldeia Verde, que discutiu essa 

questão com o gestor público municipal, o qual se justificou a não verificação da demanda 

da aldeia, em virtude do pouco tempo para o gasto da verba pública recebida. 

 

Controle Social – Participação das lideranças indígenas em instâncias decisórias  

A permeabilidade do poder público aos indígenas ainda não é conferida, como se 

eles não fossem detentores de direitos. O município parece não querer exatamente ter 

problema com conflitos e abre-se ao diálogo com pouca resolubilidade. Não é incomum que 

recursos financeiros transferidos sejam utilizados sem que sequer os indígenas sejam 

informados que tem o recurso; para que deve ser gasto, e como eles preferem que sejam 

utilizados os recursos. Entendemos que um assento nos principais conselhos consultivos e 

deliberativos do município e região deve ser proporcionado. Os indígenas têm lideranças 
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que às duras penas conseguem obter as informações necessárias para que possam exigir 

serem ouvidos. 

 

Responsabilidades do pólo de saúde indígena e do Distrito Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI)  

Faz-se importante ressaltar a distinção que existe entre a representação política e o 

governo, considerando três de seus atributos ou dimensões, que operam com certo grau de 

independência entre si: responsabilização, prestação de contas e responsividade. 

Responsabilização é definida como um elemento essencial do mandato 

representativo moderno, caracterizado por responsabilidade política independente e 

autonomia para decidir e agir, baseadas em capacidade técnica e estratégica, para 

consecução do interesse público.  

Prestação de contas (‘accountability’) tem um conteúdo bidimensional, pois envolve 

tanto a capacidade de resposta como a capacidade de punição. Além disso, pressupõe a 

necessidade de implementação de mecanismos de controle de tal sorte que os detentores 

do poder sejam obrigados a exercê-lo de forma transparente e devidamente motivado: não 

basta apenas informar as decisões e as ações aos cidadãos, mas devem ser explicitadas as 

razões que levaram à adoção de certos atos de governo em detrimento de outros. 

Schedler (1999) entende que a origem da prestação de contas (‘accountability’) está 

na capacidade do exercício do poder dentro de um contexto de informação imperfeita e cujo 

eixo básico assenta-se no princípio da publicização, e identifica três formas principais pelas 

quais a sociedade poderia coibir o denominado abuso do poder:  

 
1. sujeição do poder a sanções;  
2. imposição da transparência como regra para o seu exercício e 
3. obrigatoriedade para que os atos de governos sejam sempre justificados. 

 
A primeira das formas Schedler (1999) denominou de enforcement (capacidade de 

punição), e a associação das outras duas de capacidade de resposta. 

Atrelada a prestação de contas e a responsabilização surge a efetividade, que 

poderia ser definida como a capacidade de que está dotado um determinado governo de 

responder continuamente as demandas, não raro contraditórias, dos diferentes segmentos 

da sociedade, conciliando e negociando-as. 

Assim, entendemos que o DSEI deveria se permitir ser analisado ou fiscalizado por 

agente externo aos indígenas e servidores (talvez a universidade pública e os conselhos 

indígenas presentes). Esta observação externa pode servir para promoção de maior 

transparência nas decisões e maior empoderamento pelos indígenas. Desse modo, o plano 

de trabalho do DSEI, os indicadores de saúde que refletem impacto (eficiência e eficácia), 
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os indicadores de saúde que refletem os processos e a estrutura deveriam ser facilmente 

conhecidos pelos indígenas e pelos observadores externos. Os desvios de conduta dos 

servidores deveriam ser investigados independentemente. 

 

7- Educacional 

Presença de ações de educação em saúde indígena 

As ações de educação sanitária aos indígenas da etnia Maxakali deveriam ser 

traduzidas para a linguagem indígena, e figurar como um programa permanente dirigido a 

todos os membros da Aldeia Verde. Esse programa deveria retratar as próprias práticas de 

saneamento dos indígenas, mas ao mesmo tempo considerar a adoção de vários hábitos 

não indígenas pelos mesmos. Consideramos que a possibilidade de produção de material 

impresso deve ser desconsiderada, dado o fato de que guardar esse material parece pouco 

comum a eles. Uma possibilidade é retratá-lo em filmes em que eles próprios falam sobre as 

ações de saneamento e apresentar aos mesmos, uma vez que se percebe uma valorização 

da auto-imagem em filmes e fotos. 

 

Capacitação da equipe técnica do DSEI 

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) são unidades de responsabilidade 

sanitária federal correspondentes a uma ou mais terras indígenas criadas pela Lei Nº 9.836 

de 24 de setembro de 1999, também conhecida como Lei Arouca, devido à atuação do 

Deputado Sérgio Arouca na sua aprovação. 

Com uma alteração na Lei Nº 8.080/90, foi criado, dentro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) brasileiro um subsistema de Atenção à Saúde Indígena, organizando-se em Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. Essa lei criou o relacionamento entre o subsistema 

de saúde e os órgãos responsáveis pela política indigenista; permitiu uma atuação 

complementar por parte de Estados, Municípios e Organizações Não-Governamentais 

(ONGs); determinando a necessidade de diferenciação na organização do SUS, para 

atender às especificidades da atenção intercultural em saúde, recuperando o princípio de 

eqüidade das ações de saúde; o que possibilita a representação indígena no Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), nos conselhos estaduais e municipais; estabelecendo o 

financiamento no âmbito da União para os DSEI. Adota-se também uma concepção de 

saúde integral e diferenciada, aplicada aos princípios do SUS de descentralização, 

hierarquização e regionalização ao subsistema de saúde indígena. 

A partir de 1999 foram organizados no Brasil 34 DSEI’s, ficando a execução da 

atenção à saúde indígena sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa). 
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No entanto, há necessidade urgente de capacitação do corpo técnico do DSEI, de 

acordo com as necessidades e problemas locais, assim como sobre as especificidades da 

cultura Maxakali. A equipe do DSEI parece necessitar de motivação para mudança de 

atitude em relação aos indígenas. Muito se tem que fazer para que deixem de adotar uma 

postura tuteladora etnocentrista e possam adquirir atitudes de valorização da cultura, dos 

hábitos e das práticas de saúde a partir do olhar dos próprios indígenas.  

 

Programa de educação sanitária adaptado a língua e cultura Maxakali 

O saneamento está diretamente ligado à questão do território e da presença de um 

rio com volume suficiente. As crianças se banham em represa de água parada, na 

expectativa de preservar o hábito da recreação e higiene nos cursos d’água. Por outro lado, 

o pequeno volume de água corrrente é facilmente contaminada com as águas servidas, que 

também correm em volume considerável na Aldeia Verde. Outro aspecto visível é a 

presença de deposição de resíduos sólidos a céu aberto, o que demonstra a aquisição de 

hábito de consumo poluidor, com embalagens de produtos industrializados bem 

perceptíveis. Deve-se considerar a preservação dos hábitos tradicionais de consumo 

considerando a escassez de recursos necessários para essa preservação, o que se torna 

bastante inviável.  

 

8- Cultural/Mítica 

 Os Maxakali, como a maioria dos povos indígenas, possuem uma compreensão do 

tempo histórico, que nos leva a uma concepção do Mito. O Mito enquanto forma de 

compreensão do mundo que se vive e que se viveu e também como manancial que 

guardam as respostas necessárias para seus desafios cotidianos. Neste sentido a visão 

Maxakali, no que se refere a situação alimentar e de saúde, é uma visão holística onde as 

esferas da vida se entrelaçam, não havendo uma visão decomposta da realidade, mas sim 

sua totalidade.  

Quando conversamos com os Maxakali sobre como era sua alimentação no modo 

antigo do seu viver (pois os Maxakali compreendem que vivem de um modo diferente dos 

seus antigos); não só o passado distante, mas também o passado recente tomam um 

contorno mítico, ou seja, a época antiga sempre é melhor que a época atual, o que leva a 

uma valorização da tradição. Assim os alimentos relatados (batata doce e mandioca, entre 

outros), também são pensados como míticos e sagrados.  

O corpo Maxakali também é pensado como diferente do corpo do outro, é por isso 

que se faz necessária a presença de um rio de água corrente, para fazer os corpos de suas 

crianças crescerem. Não é só o alimento, só o remédio que resolvem as coisas, mas sim a 

presença total de todas as coisas necessárias (rio, mata, os seus espíritos, a caça, os rituais 
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etc.). O rio também é o espaço que finaliza o nascer de seus filhos, pois segundo a tradição 

Maxakali, pai e mãe ficam de resguardo após o nascimento de seus filhos (30 dias para filha 

mulher e quarenta para filho homem) neste período os pais se abstêm de se alimentar de 

carnes, de conversar muito com os outros, ficam mais em casa, e não tomam banho, só a 

higiene necessária. Este ritual é fundamental para o nascimento das crianças e o renascer 

dos pais, onde se envolve a alimentação, a presença da água (rio corrente) e de plantas 

medicinais, já que os pais mastigam no final do resguardo talos e folhas de jaborandi. Este 

ritual demonstra a complexidade da noção de corpo e saúde para os Maxakali.  

Outro fator de grande importância para os Maxakali é a compreensão religiosa que 

os mesmos tem da presença constante de espíritos (yãmi), espíritos cantores, que 

representam tudo que há e virá a ser, estes entes espirituais guiam os Maxakali, curam as 

suas doenças etc. O mundo religioso Maxakali é extremamente complexo e de difícil 

compreensão, para nós que fomos educados na tradição ocidental, pois possuem um 

sistema “totêmico” que entrelaça o mundo humano e não humano. Dessa forma até a 

compreensão do território tem por detrás uma memória ancestral, das terras dos Maxakali, 

ocupadas ou que irão ocupar, sempre há a preocupação de saber se no tempo de antes 

houve ou não rituais Maxakali naquele local: Há na compreensão de mundo Maxakali, a 

certeza de que toda a terra um dia só foi terra Maxakali, neste sentido há de se procurar a 

memória da terra no canto dos yãmi.  

 Por fim compreendemos que a questão da segurança alimentar e nutricional, ou a 

soberania, só ocorrerá quando nos educarmos na concepção de mundo Maxakali, onde 

terra, água e os espíritos se entrelaçam e deste entrelaçamento surge a possibilidade de ser 

Maxakali (tikhum).   

 

Indicadores de segurança alimentar do povo Maxakali: como usar o instrumento 

produzido 

As dimensões abordadas na proposta de indicadores de segurança alimentar para o 

povo Maxakali foram construídas junto à comunidade através de metodologias participativas 

e do olhar sensível dos pesquisadores. Desta forma, tal instrumento deve ser utilizado 

levando em consideração a autonomia da comunidade, considerando que ninguém melhor 

para compreender seus problemas do que o próprio povo.  

A construção de indicadores tem antes de tudo a função de empoderamento da 

comunidade para reivindicação de seus direitos e discussão de seus problemas, seja interna 

ou externamente. Portanto, o diálogo com os Maxakali a respeito da (in) segurança 

alimentar deve partir da perspectiva da comunidade como agente de sua própria 

transformação, sendo que os indicadores constituem um instrumento facilitador desse 

diálogo. 
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A inserção do resultado/diagnóstico, satisfatório ou insatisfatório, no 

instrumento/indicador produzido a partir deste trabalho, deve ser feito somente após/com o 

diálogo entre a comunidade Maxakali envolvida e os gestores/pesquisadores que utilizarem 

o instrumento proposto. 
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