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 Se nas sociedades sem escrita os 
conhecimentos positivos estava muito aquém dos 
poderes da imaginação e cabia aos mitos 
preencher esse espaço, nossa própria sociedade 
encontra-se na situação inversa mas que por 
razões opostas, sem dúvida, leva ao mesmo 
resultado. Entre nós, os conhecimentos positivos 
transbordaram de tal forma os poderes da 
imaginação que esta, incapaz de compreender o 
mundo cuja existência lhe é revelada, tem como 
único recurso voltar-se a mito.  

 

Claude Lévi-Strauss 

 



 

RESUMO 

 

Este estudo tem por objeto a análise de como se produz a subjetividade dos Agentes 

Indígenas de Saúde - AIS da etnia Guarani-Mbya, nas aldeias do Estado do Rio de Janeiro, à 

luz de conceitos bakhtinianos, em uma perspectiva de alteridade étnica. Tomamos por 

referência as relações epistêmicas dos AIS com o outro/não-índio no trânsito entre práticas de 

saúde da tradição Guarani e da medicina ocidental, no contexto do Programa de Formação de 

Agentes Indígenas de Saúde a partir de 2003. 

A metodologia do estudo está referenciada na concepção dialógica de pesquisa 

demandando a análise dos discursos destes sujeitos /AIS explicitados por meio de entrevistas. 

A análise das falas dos AIS está organizada metodologicamente em dois eixos temáticos, 

referindo-se aos embates epistêmicos na relação de alteridade/dialogia do índio no contexto 

de sua atuação junto à equipe de saúde ocidental e à produção da subjetividade destes índios-

agentes de saúde. 

Foi também considerada neste estudo a entrevista com um cacique e Pajé 

representando a da voz da tradição Guarani, como também a entrevista com a gestora da 

Atenção Indígena no Rio de Janeiro, representante da voz institucional. 

Nas falas de agentes de saúde pudemos identificar as vozes da tradição Guarani e da 

tradição eurocêntrica no que se refere ao processo saúde-doença e a práticas terapêuticas, 

revelando um campo de tensão e conflitos, especialmente em situações nas quais se requer 

decisão entre terapêutica tradicional ou convencional. Ficou evidente nestes AIS a 

centralidade do modo de ser guarani enquanto subjetividade materna e o sentimento de 

pertencimento à equipe de saúde Juruá. A condição de sujeitos duplos aparece com freqüência 

em falas como: “nós, índios que somos agentes de saúde”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Agente Indígena de Saúde, Política Pública de Saúde Indígena, Saúde Diferenciada Guarani 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study focuses on the analysis of how to take the subjectivity of the Indian Health 

Agents - AIS of the Guarani tribe Mbya in the villages of Rio de Janeiro, in the light of 

Bakhtin's concepts, from the perspective of ethnic otherness. We refer to the epistemic 

relations with other AIS/outsider in transit between health practices of Guarani tradition and 

Western medicine in the context of the Training Program for Native health agents from 2003 

The methodology of the study is referenced in the design of dialogical research 

requiring the analysis of the speeches of these subjects/AIS explained through interviews. The 

analysis of the speeches of AIS is methodically organized into two themes, referring to the 

attacks on epistemic relation of otherness / dialogism in the Indian context of their work with 

health team west and the production of subjectivity of these Indians-health workers. 

It was also considered in this study to interview with a chief and Shaman representing 

the voice of tradition Guarani, but also the interview with the manager of the Indigenous Care 

in Rio de Janeiro, representing the institutional voice 

The discourse of health workers could identify the voices of Guarani tradition and 

Eurocentric tradition with regard to the health and illness and medical treatment, revealing an 

area of tension and conflict, especially in situations which require decision between traditional 

therapy or conventional. Was evident in these AIS the centrality of the Guarani way of being 

as maternal subjectivity and sense of belonging to the health team Jurua. The condition of 

double subject appears frequently in statements like "we, Indians who are health workers."  

 

 

KEYWORDS: 

Agent Indigenous Health, Public Policy for Indigenous Health, Health Differentiated 

Guarani 
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INTRODUÇÃO 

De formação acadêmica tradicional ao graduar-me como enfermeira e vinda de 

experiência profissional assistencial em hospitais cirúrgicos, deparei-me com uma virada em 

minha vida profissional e pessoal ao ser indicada para participar do Projeto Larga Escala1 para 

a formação em serviço de trabalhadores de nível médio do Sistema Único de Saúde – SUS 

coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde - OPS nos anos 80. 

Passei a integrar um grupo de trabalho para a elaboração de um currículo integrado 

para formação de auxiliares de enfermagem pautado na pedagogia problematizadora, 

buscando a emancipação do trabalhador leigo que atuava na atenção à saúde, especialmente 

na enfermagem. 

A história deste movimento resultou na constituição de uma Rede de Escolas Técnicas 

do SUS - RET-SUS2 - incluindo a Escola de Formação Técnica em Saúde “Enfermeira Izabel 

dos Santos” - Etis-SES/RJ3, minha instituição de origem. 

Minha atuação nesta escola desde 1990 desenvolvendo atividades de criação de 

currículos para formação profissional de nível técnico em saúde justificou o convite feito à 

minha pessoa pelo Departamento de Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde- 

DESAI/FUNASA no ano de 2000, para participar da elaboração do Guia Curricular para a 

Qualificação Profissional de Agentes Indígenas de Saúde - AIS. Passei ainda a prestar 

assessoria pedagógica por meio de instrutoria em capacitações pedagógicas em vários estados 

e acompanhamento de processo de formação de AIS em dois estados (Roraima e Ceará), até o 

ano de 2005.  

A formação de agentes indígenas de saúde no país foi historicamente marcada por 

treinamentos promovidos por instituições religiosas e Organizações Não-Governamentais - 

ONGs, até que a Fundação Nacional de Saúde assumisse o Programa de Formação de AIS 

                                                 
1 O Projeto Larga Escala foi criado por Acordo Interinstitucional OPAS/MEC/MT/MPAS e coordenado pela 

consultora da OPS Enf. Izabel dos Santos. Teve grande impacto no meio da saúde por sua concepção arrojada 
para o contexto político-educacional da época. PEREIRA, Izabel Brasil e RAMOS, Marise Nogueira. 
Educação Profissional em Saúde, 2006, p. 36. 

2 Ret-SUS é uma rede governamental criada pelo Ministério da Saúde em 2000 para facilitar a articulação entre 
as  Escolas Técnicas do SUS e fortalecer a Educação Profissional em Saúde. Consta atualmente de 37 escolas 
em todos os estados do território nacional, sendo duas no Estado do Rio de Janeiro (Escola Técnica de Saúde 
“Enf. Izabel dos Santos” e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/FIOCRUZ). Disponível 
em www.retsus.epsjv.fiocruz.br, 2007.  

3 Etis-SES/RJ – Escola Técnica de Saúde “Enf. Izabel dos Santos”- Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro, atualmente Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – SESDEC/RJ 
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enquanto diretriz para a implementação da Política Nacional de Saúde Indígena4 e para a 

consolidação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEIs5. Mesmo na vigência da 

gestão FUNASA, esta reconhece que o processo de formação de AIS vem se dando de forma 

heterogênea e muitas vezes descontínua, em que pesem as diferenças regionais relativas a 

questões ambientais, culturais, políticas e gerenciais, bem como dificuldades de permanência 

das equipes de saúde em áreas indígenas ou mesmo a elevada rotatividade dos profissionais 

das equipes de saúde. 

No Rio de Janeiro venho acompanhando desde 2003 o processo de formação de AIS 

da etnia Guarani nas aldeias de Angra dos Reis e Paraty, representando minha instituição na 

parceria com a Coordenação Estadual da FUNASA no Rio de Janeiro - CORE/RJ. Também 

participei da concepção e coordenação do Projeto de Escolarização destes Agentes, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, por meio de parceria interinstitucional – 

Laboratório de Estudos da Imagem e do Olhar da Universidade Federal Fluminense – 

Leio/UFF/ Programa dos Povos Indígenas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro- 

UERJ/Pró-Indio / Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ /FUNASA-CORE-RJ/ETIS-

SES-RJ.6  

Considero minha participação como pós-graduanda no curso de Especialização em 

Educação Indígena na UFF7, fruto da parceria UFF/UERJ/UFRJ, como um marco em minha 

trajetória profissional no sentido da legitimação de uma prática e de uma militância no campo 

da educação e saúde diferenciada indígena. E principalmente pelos aportes teóricos que me 

instigaram a investigar o processo de formação e escolarização dos Agentes de Saúde Guarani 

em nível de mestrado. 

Este estudo insere-se em linha de pesquisa sobre Saúde e Educação Indígena do 

Leio/UFF aprovada pelo CNPq e tendo por objetivo discutir o papel das linguagens (verbal e 

                                                 
4 FUNASA. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 2002, disponível em 

www.FUNASA.gov.br/publicações/saúdeindígena.  Consulta em 11 de maio de 2009. 
5 “O Dsei é uma unidade organizacional da Funasa e deve ser entendido como uma base territorial e 

populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada, enfeixando conjunto de ações de saúde 
necessárias à atenção básica, articulado com a rede do Sistema Único de Saúde - SUS, para referência e contra-
referência, composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com controle social por 
intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde”. Disponível em  
http://www.funasa.gov.br/internet/desai/distritosEspeciais.asp. Consulta em 10 de outubro de 2009.  

6 FUNASA-CORE-RJ, UFF, UERJ, UFRJ, ETIS/SES-RJ, Secretaria Municipal de Educação – SME de ANGRA 
dos REIS, SME de PARATY. Educação de Jovens e Adultos, Agentes de Saúde e de Saneamento, das Aldeias 
de Itatin, Araponga, Sapukai e Rio Pequeno, Rio de Janeiro, mimeo, 2004. 

7 O primeiro curso de Especialização em Educação Indígena fruto de parceria UFF/UERJ/UFRJ foi sediado na 
Faculdade de educação da UFF  no período de 2006-2007 e tendo como corpo docente e discente profissionais 
de educação e saúde especialmente  envolvidos nas questões indígenas no Estado do Rio de Janeiro e no país. 
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fotográfica) na produção da intersubjetividade, especialmente nas práticas discursivas 

Guarani. As pesquisas desenvolvidas nas aldeias da baia da Ilha Grande a partir de 2003 

tiveram como desdobramento a produção de materiais didáticos e paradidáticos para cursos de 

EJA Indígena e cursos de formação permanente para professores Guarani.8 

O presente estudo está organizado em seis capítulos. No Capítulo I está delineada a 

base teórica fundamentada em uma visão sócio-histórica, onde linguagem e cultura estão 

imbricadas nas relações sociais na ótica de Mikhail Bakhtin e em uma perspectiva 

antropológica de cultura, pautada em Lévi-Strauss e Geertz, tendo por horizonte aspectos da 

cultura Guarani- Mbyá. 

O Capítulo II contempla a base metodológica na abordagem bakhtiniana de pesquisa 

dialógica, estando organizada em dois eixos temáticos: no primeiro eixo os embates 

epistêmicos no trânsito dos AIS entre as práticas tradicionais de saúde indígena e as práticas 

de saúde ocidentais não indígenas; no segundo eixo a produção da subjetividade dos 

índios/agentes de saúde. 

O Capítulo III compreende trabalho de campo constituindo-se em análise dos 

documentos norteadores da atuação de AIS no país: a Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas e as diretrizes traçadas em Educação Profissional Básica para Agentes 

Indígenas de Saúde. Em se tratando a atenção à saúde diferenciada em que o peso das 

questões culturais e étnicas é indiscutível procuramos desvendar nestes documentos oficiais a 

visão institucional sobre cultura e interculturalidade. 

O trabalho de campo no Capítulo IV trata de estudo de caso do Rio de Janeiro no que 

se refere à formação de AIS compreendendo o período de 2003 e 2004, quando iniciou-se o 

processo formativo com a implementação de três módulos curriculares. Tomamos por 

referência os relatórios de avaliação do processo ensino-aprendizagem realizados naquele 

contexto e explorados em meu trabalho monográfico sobre o tema em 2007. O processo de 

formação, embora tenha sido interrompido em 2004 e ainda não retomado, demandou 

desdobramentos nos anos subseqüentes resultando em programa de escolarização destes 

índios em nível fundamental. 

O trabalho de campo no Capítulo V toma como ponto de partida a análise das 

entrevistas com alguns AIS de duas aldeias, sob o ponto de vista dos embates epistêmicos e da 

                                                 
8 Aspectos apresentados pelo Prof. Dr. Armando Martins Barros, Líder do Grupo de Pesquisa Saúde e Educação 

Indígena, em 01 de outubro de 2009.  
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produção da subjetividade, remetendo-se à fala de um cacique e pajé, representante da voz da 

tradição Guarani. O estudo é realizado à luz de conceitos bakhtinianos, em uma perspectiva 

de alteridade étnica. Tomamos por referência as relações epistêmicas dos guarani-agentes de 

saúde com o outro/não-índio, no trânsito entre práticas de saúde da tradição Guarani-Mbya 

com aquelas originadas no saber que os técnicos da equipe de saúde da FUNASA mediam.  

O Capítulo VI aborda em trabalho de campo a análise da entrevista com da gestora da 

Atenção à Saúde Indígena no Estado do Rio de Janeiro, representante da voz institucional,  

sob o ponto de vista dos embates epistêmicos e da produção da subjetividade dos 

índios/agentes de saúde. A opção pela inclusão da fala da gestora e não dos profissionais de 

campo, justificou-se por esta ter acompanhado o processo de formação em 2003/2004 do 

ponto de vista gerencial e técnico-pedagógico, juntamente com um profissional cirurgião-

dentista coordenador da equipe multidisciplinar. Houve sucessivas substituições no quadro de 

profissionais que atuaram no processo formativo como instrutores, tendo-se perdido inclusive 

registros referentes aos trabalhos e avaliações discentes. 

Finalmente são apresentadas as Conclusões Preliminares do estudo. 
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1. BASES TEÓRICAS 

1.1. A ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS ENQUANTO TENSÃO ENTRE SABERES 

A atenção à saúde indígena em uma perspectiva diferenciada tem se constituído em 

nosso país enquanto desafio para o poder público, considerando-se os elevados índices de 

morbidade e mortalidade destas populações e ainda por demandar ações interinstitucionais 

para além do setor saúde, ações estas que se integram no cotidiano das comunidades 

indígenas. 

A formação de índios para atuarem como agentes de saúde em suas comunidades vem 

a se configurar como importante estratégia para a implementação do Modelo de Promoção da 

Saúde proposto pelo Ministério da Saúde, estendendo para os Distritos Sanitários Indígenas 

experiências exitosas acumuladas por programas ministeriais como o Estratégia de Saúde da 

Família - ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACs. 

O Programa Educação Profissional Básica para AIS preconizado pelo 

DESAI/FUNASA vem atender às diretrizes para a formação de recursos humanos para o 

Sistema Único de Saúde, a partir de um movimento em que o setor saúde toma para si o 

investimento na formação de seus quadros, particularmente os trabalhadores de nível médio.  

A constituição do Estado Moderno segundo Michel Foucault, por meio de agências 

conformadoras do cidadão9 que fragmentam as ações públicas através de instituições 

representativas desta modernidade, dentre as quais se destacam a Escola e o Hospital. O poder 

público capilariza-se na implementação de políticas públicas, na materialidade do trabalho 

dos profissionais de saúde e educação, configurando modos específicos de produção de 

subjetividade: a do cidadão moderno10. 

O campo da saúde indígena pela própria natureza das relações entre sujeitos de 

culturas distintas – a tradicional indígena e a moderna ocidental – coloca em evidência 

tensões e embates relativos a questões epistêmicas.  

O texto da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas situa os 

sistemas tradicionais indígena de saúde enquanto uma abordagem holística de saúde, tendo 

                                                 
9 Aspectos apresentados por Barros, A. em Seminário de Orientação realizado em 27/11/2008 
10 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão, 1988, p. 128-129 
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por princípio a harmonia de indivíduos, famílias e comunidade com o universo que os 

rodeia11. 

No que se refere aos sistemas tradicionais de saúde, o texto brasileiro alinha-se ao 

documento da Incorporación del Enfoque Intercultural de la Salud en la Formación y 

Desarrollo de Recursos Humanos em Salud da OPS que propõe diretrizes para o enfoque 

intercultural em saúde para os países latino-americanos e do Caribe: 

[...] Os Sistemas de Saúde Indígenas compreendem o conjunto de idéias, conceitos, 
crenças, mitos e procedimentos, sejam explicáveis ou não, relativos às enfermidades 
físicas, mentais ou desequilíbrios sociais em um povo determinado. Estes conjuntos 
de conhecimentos explicam a etiologia, a nosología e os procedimentos de 
diagnóstico, prognóstico, cura, prevenção das enfermidades e promoção da saúde. 
Estes se transmitem por tradição e verbalmente, de geração em geração, dentro dos 
povos12.  

 

O índio-agente de saúde transita por concepções distintas de saúde e doença, como 

também por diferentes abordagens e itinerários terapêuticos – uso de ervas versus uso de 

medicamentos; atuação do Pajé versus atuação da equipe de saúde; tratamento em casa de 

reza (opy) versus tratamento institucional.  

Há que se considerar ainda o panorama do mundo contemporâneo em que mídia e 

informatização invadem o cotidiano doméstico, configurando novos modos de produção de 

subjetividade: o sujeito da pós-modernidade. O mercado no mundo globalizado provocaria, no 

entender de Miranda13, a uniformização de corações e mentes, a homogeneização de poderes, 

valores, costumes e subjetividades. 

Considerando-se que as práticas tradicionais nas comunidades indígenas, em geral, 

convivem cada vez mais com elementos da cultura da sociedade envolvente - o uso de 

aparelhos celulares, o consumo de produtos e adoção de comportamentos veiculados pela 

mídia televisiva, além do acesso à internet, podemos referir ao entendimento de Miranda 

sobre como novas subjetividades estariam sendo produzidas nos índios, na perspectiva 

histórico-politico-social por ela apontada: 

[...] Ao nosso ver, a produção dos modos de subjetivação encontram-se diretamente 
implicados não só em instancias inconscientes e/ou egóicas, mas dependentes de 
uma contextualização histórico-político-cultural. Dessa maneira, as mudanças no 
campo da tecnologia, as relações espaço-temporais, a produção de imagens, bem 

                                                 
11 FUNASA, Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 2002, p.17 
12 OMS/OPS Incorporación del Enfoque Intercultural de la Salud en la Formación y Desarrollo de Recursos 

Humanos em Salud, 1998, p. 16. 
13 MIRANDA, Luciana Lobo. A Produção da Subjetividade: Por Uma Estética da Existência, Dissertação de 

Mestrado, 1996, p.2. 
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como percentual excluído do acesso de bem estar e conforto, são fundamentais para 
entendimento dos caminhos da produção da subjetividade contemporânea. 14 

 

A formação de AIS enquanto política pública coloca em foco a interface entre saúde e 

educação diferenciados, demandando o diálogo entre a episteme tradicional indígena e a não-

índia, em uma perspectiva de trânsito de sentidos entre comunidades semânticas distintas, 

caracterizando uma alteridade étnica. Implica ainda, para o sujeito índio em formação, no 

trânsito entre subjetividades tradicionais, modernas e contemporâneas. 

Para tanto, cabe valer-nos dos aportes teóricos próprios do campo de confluência do 

mestrado onde nos situamos, envolvendo os conceitos de linguagem, de subjetividade e de 

cultura, que vêm a constituir-se enquanto matriz de um novo modo de olhar o mundo, novos 

modos de fazer e ser cultura15.  

Este cenário fundamenta-se em uma visão sócio-histórica em que linguagem e cultura 

estão imbricadas nas relações sociais. Os modos de produção de tecnologia e de cultura são 

engendrados a partir do trabalho humano ao transformar a natureza para sua subsistência, 

mediados pela linguagem, seja verbal ou não-verbal.16  

 

 
1.2. A LINGUAGEM EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA E SOCIAL 

1.2.1. A origem da linguagem 

A arte da palavra é a arte da vida. Nesta expressão Bartolomeu Melià17 ressalta a 

importância da língua e da palavra entre os Guarani, lembrando ainda que alma e palavra 

possuem o mesmo significado; sendo assim, o portador de uma alma estrutura sua vida para 

ser o suporte e fundamento de palavras verdadeiras. Os textos míticos guarani citados por 

Cadogan18 contam que Nhanderu19, por meio de sua sabedoria divina criadora, gerou o 

fundamento da futura linguagem humana e, em seguida, o fundamento do amor ao próximo. 

                                                 
14 MIRANDA, L. L. Op., cit., p.2 
15 Aspectos apresentados por BARROS, A. em Seminário de Orientação realizado em 04/04/2008. 
16 BAKHTIN, M. M. & VOLOSHINOV, V.N. Qué es lenguaje? In: Notas de Bakhtin, 1929, p.229. 

BAKHTIN, M. M. & VOLOSHINOV, V. N. Estrutura do Enunciado In: TODOROV, T. Mikail Bakhtin- Le 
Príncipe Dialogique, Paris, Seuil. V. 1981, p. 1 

17 MELIÁ apud LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani-Mbya: Significado, Constituição e Uso, 
2008, p. 32. 

18 CADOGAN apud LADEIRA, Op.cit. p. 32. 
19 Nhanderu tenonde gua – Nosso pai, o primeiro, o criador de todas as coisas. LADEIRA, Op. cit. p.2 
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Este mito Guarani coincide com a tradição histórica sobre a criação da linguagem, associada 

ao mundo sobrenatural ou ainda como invenção consciente e premeditada.20 

Já Federico Engels e Ludwing Noiret21 associaram a gênese da linguagem à vida 

social, mais especificamente em decorrência da necessidade de domínio da natureza pelas 

mãos e pelo trabalho, determinando novas necessidades de comunicação entre os membros da 

sociedade. O entrecruzamento de grupos humanos de tribos e grupos diferentes em 

decorrência do trabalho levou ao entrecruzamento lingüístico, com conjunção de palavras e 

frases. Esta determinação laboral e econômica se daria não só no plano de significados, mas 

também na gramática, como é o caso do uso de pronomes associados ao aparecimento da 

propriedade privada.22 

Para que a comunicação entre os homens ocorra é necessária uma compreensão 

psíquica em nível individual do significado comum do gesto/mímica/palavra. Significados 

estes expressos em signos. O signo não seria casual ou passageiro, mas constante, de modo a 

poder entrar no horizonte cognoscitivo de um grupo humano e se converter em valor social. A 

linguagem social requer a conversão de um signo exterior em signo de uso interior, de modo a 

desenvolver a linguagem interior para que possa ocorrer a compreensão do signo e a resposta 

ao mesmo. 

Para Marx e Engels a linguagem é tão antiga quanto a consciência, (....) surge como 

consciência da incompletude, da necessidade dos intercâmbios com os homens23 Mikhail 

Bakhtin considera bastante complexa a influência da linguagem tanto sobre os fenômenos da 

vida social expressos como consciência de classe, psicologia social e ideologia social, quanto 

sobre a consciência individual do homem. Nenhum ato de consciência ou sensação biológica 

pode realizar-se sem a linguagem, sem o fluxo interior de palavras.24 

[..] É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais, mesmo daquelas que despontam, que ainda não tomaram 
forma, que não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 
formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas acumulações 
quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma 
ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais 
íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais.

25 
 

 

                                                 
20 BAKHTIN, M. M. &VOLOSHINOV, V.N.  Op. cit. 1929, p.221. 
21 ENGELS e NOIRET apud BAKHTIN, M. M. &VOLOSHINOV, V.N.  Op. cit. 1929, p.223. 
22 Ibid, p. 225. 
23 MARX, K. e ENGELS, F. A Ideologia Alemã, 2007, p.56. 
24 BAKHTIN, M. M. & VOLOSHINOV, V.N. Op. cit. p. 233. 
25 BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e Filosofia da Linguagem, 2006, p. 42. 
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1.2.2. A Estrutura do Enunciado 

Cabe ressaltar o caráter dinâmico da linguagem, pois enquanto produto da vida social 

está em perpétuo devir, se concretizando por meio das relações de comunicação, seja no nível 

da produção, seja no nível do discurso. O discurso aqui é entendido como um fenômeno 

biface: todo enunciado exige, para que se realize, a presença simultânea de um locutor e de 

um ouvinte, ou seja, toda expressão lingüística é orientada em direção ao outro, mesmo que 

este esteja ausente.26  

Aos diferentes tipos de comunicação social correspondem diferentes tipos de 

enunciados. Assim temos como exemplos de comunicação social: relações cotidianas, 

artísticas, ideológicas27, de produção ou de negócios. Cada situação destas supõe a presença 

de um ou de vários atores/locutores, ao que Voloshinov e Bakhtin chamam de Auditório do 

enunciado.28  

Cada um dos tipos de comunicação social exemplificados organiza, constrói e 

completa de modo específico, a forma gramatical e estilística do enunciado29, ou seja, 

caracterizando uma unidade de comunicação tratada enquanto Gêneros de discurso. O gênero 

discursivo de uma conversa familiar é distinto dos bate-papos de uma festa, de uma fila de 

espera ou ainda de uma reunião de trabalho. 

Pode-se dizer que o enunciado compreende o ato do locutor e a compreensão do 

enunciado pelo ouvinte, a qual já contém em si elementos de resposta30. Resposta esta que 

pode se dar através de um gesto, um movimento das mãos, um sorriso, um expressão facial, 

etc. Ou seja, está implícita que toda comunicação, toda interação verbal se realiza sob a forma 

de uma troca de enunciados, isto é, na dimensão do diálogo. O diálogo – troca de palavras – é 

a forma mais natural da linguagem31. 

Em nossa pesquisa procuraremos identificar os discursos que organizam as falas e que 

se originam em relações sociais aonde fala e semântica estão engendradas. Em, nosso caso, 

naquelas falas que formam e organizam o sujeito-agente de saúde32. 

                                                 
26 VOLOSHINOV, V. N & BAKHTIN, M. M. Op. cit. 1981, p. 1. 
27 Os autores consideram “as relações ideológicas strito senso na propaganda, na escola, na ciência, na atividade 

filosófica sob todas as formas. 
28 Ibid, p.2 
29 Ibid, p. 3 
30 Ibid, p.1 
31 Ibid p.4 
32 Aspectos apresentados por BARROS, A. em seminário de orientação realizado em 27/11/2008. 
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1.2.3. A concepção bakhtiniana de sujeito: subjetividade/alteridade 

A concepção dialógica de linguagem em Bakhtin tem por fundamento que a interação 

verbal é o modo de ser social do sujeito, assim, não haveria uma teoria bakhtiniana de sujeito. 

Para o autor, não caberia o entendimento de sujeito enquanto essencialidade egocêntrica ou 

na perspectiva do “eu penso” cartesiano: Para Dahlet, o dialogismo bakhtiniano se 

fundamenta na negação da possibilidade de conhecer o sujeito fora do discurso que ele 

produz, pois ele só pode ser apreendido na linguagem a partir da realidade das vozes de seu 

discurso.33  

Subjetividade e alteridade em Bakhtin são indissociáveis, posto que alteridade integra 

a unidade da enunciação, na inter-relação locutor e ouvinte A presença de múltiplas vozes no 

discurso remete ao conceito de Polifonia concebido por Bakhtin, a partir da análise da 

arquitetura do romance em Dostoievski. O romance polifônico, em oposição ao romance 

monológico, está marcado pela interação, em um mesmo espaço do romance, de uma 

multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, as quais não são meros 

objetos do discurso do autor, são próprios destes us discursos.34 

Cabe lembrar que as concepções de monologia e polifonia em Bakhtin não se 

restringem ao campo do romance, mas estão impregnadas de conteúdo histórico, social e 

ideológico ao remeter a analise marxista da reificação do homem no sistema de produção 

capitalista. O processo produtivo submeteria o homem de fora para dentro a uma metamorfose 

que o reduz a coisa, a objeto do processo, a mero reprodutor de papéis. Tal sujeição a 

variadas formas de violência – econômica, política, ideológica, dialéticamente engendraria 

formas de enfrentamento, gerando vozes e consciências em todos os estratos sociais, em uma 

perspectiva de resistência, refletindo os conflitos da vida social35. 

No enfoque dialógico o homem estaria além de um objeto silencioso, seria um outro 

sujeito, outro “eu” investido de iguais direitos no diálogo interativo entre os falantes, outro 

eu a quem cabe auto-revelar-se livremente.36 

                                                 
33 DAHLET apud TEIXEIRA, Marlene. O Outro no Um: Reflexões em torno da concepção bakhtiniana de sujeito. 

In: FARACO, C. A. Vinte Ensaios sobre Mikhail Bakhtin. 2006, p.229 
34 BEZERRA, P. Polifonia. In: BETH, Braith. Bakhtin: Outros Conceitos-Chave. 2007, p. 198 
35 Ibid: p. 192 
36 Ibid: p. 193 
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1.3. CULTURA EM UMA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 

José Ivo dos Santos Pedrosa, apoiando-se em Wong-Un, aponta quatro significados 

diferentes sobre cultura: conhecimento e consumo de obras de arte; manifestações e folguedos 

populares transformados em exótico, folclórico ou artesanato local; conhecimento erudito e 

geral sobre uma série de assuntos e ainda um sentimento de pertencimento, identificação e 

assunção de se fazer parte ativa de sociedades e culturas. Ele pondera que tais características 

sobre cultura envolvem reflexões de correntes ideológicas e teórico-conceituais de campos 

diversos em ciências humanas, tais como Antropologia, Sociologia, Lingüística, Semiótica e 

História 37. 

No campo da Antropologia, a partir de Claude Lévi-Strauss cultura é alçada a um 

estatuto epistêmico38, para além de abordagens no campo do folclórico ou do exótico, ao ser 

entendida enquanto sistemas estruturais. A perspectiva de cultura enquanto infra-estrutura 

determinada por relações de homologia entre condições naturais e condições sociais, tal qual 

um jogo cartas marcadas determinando regras e papéis sociais estaria fundada no pensamento 

mítico39, conforma explicitado a seguir: 40  

[...] O homem é semelhante ao jogador que quando se senta à mesa, toma na mão 
cartas que não inventou, pois o jogo de cartas é um dado da história e da civilização. 
Cada repetição das cartas resulta de uma distribuição contingente entre os jogadores 
e se faz sem que eles percebam. Há mãos aceitas passivamente mas que cada 
sociedade, assim como cada jogador, interpreta nos termos dos vários sistemas, que 
podem ser comuns ou particulares: regras de um jogo ou regras de uma tática. 

 

Essa perspectiva antropológica trata da relação entre mitos e contexto social; o mito 

seria assim capaz de revelar o pensamento de uma sociedade, a sua concepção de existência 

e das relações que os homens devem manter entre si e com o mundo que os cerca.41 

Apoiando-se no estudo dos mitos ameríndios Lévi-Strauss aponta a natureza das 

organizações dualistas da América do Sul42. Questionando-se sobre qual seria a inspiração 

profunda destes mitos o antropólogo pondera que caberia ao analista de mitos reconhecer que 

                                                 
37 PEDROSA, José Ivo dos Santos. Cultura Popular e Identificação Comunitária: práticas populares no 

cuidado a saúde, In: MARTINS, C. M e STAUFFER, A. B. (org.) Educação Profissional e Docência em 
Saúde: a formação e o trabalho do agente comunitário de saúde. 2007, p. 71 

38 Aspectos apresentados por Barros, A. em Seminário de Orientação realizado em 11/05/2009 
39 “O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas 

contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. (...) Mas o mito não seria uma narrativa ou 
uma fala qualquer. (...) O que marca o ser humano é justamente sua particularidade de possuir e organizar 
símbolos que se tornam linguagens articuladas, aptas a produzir qualquer tipo de narrativa.” ROCHA, 
Everardo P. G. O que é Mito, 1985, p. 7-9 

40 LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem, 2002, p. 109-111 
41 ROCHA, E. Op. cit. p. 12 
42 LÉVI-STRAUSS, Claude. História de Lince, 1993, p.14 
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mesmo aquilo que lhe parece ser uma desordem não o é realmente: antes, ordem diferente, 

que obedece a limitações e regras distintas daquelas por meio das quais o analista vai 

operar. E aponta um sentido, uma base comum em inúmeras versões de mitos presentes nas 

culturas indígenas das Américas do Norte e do Sul, ao que qualifica como uma constante 

fundada em questões de natureza filosófica e ética: o dualismo ameríndio43.  

Esta organização binária tem por característica um sistema de oposições em várias 

dimensões, sendo que, ao final, se estabelece um equilíbrio satisfatório entre todos estes 

termos, conforme esclarece Lévi-Strauss: 

[...] Representam a organização progressiva do mundo e da sociedade na forma de 
uma série de bipartições, mas sem que entre as partes resultantes em cada etapa surja 
jamais uma verdadeira igualdade. De algum modo, uma é sempre superior à outra. 
Desse equilíbrio dinâmico depende o bom funcionamento do sistema, que, sem isso 
estaria constantemente ameaçado de cair em estado de inércia, O que tais mitos 
proclamam implicitamente é que os pólos entre os quais se organizam os fenômenos 
naturais e a vida em sociedade– céu e terra, fogo e água, alto e baixo, perto e longe, 
índios e não-índios, conterrâneos e estrangeiros, etc. – nunca poderão ser gêmeos.

.44  

 

O quadro a seguir apresenta as equivalências entre contrastes nos planos: geográfico, 

metereológico, zoológico, botânico, técnico, econômico, social, ritual, religioso e filosófico 

na perspectiva do sistema mítico ameríndio justificando, por exemplo, a posição social de 

superioridade atribuída aos sexos masculinos nestas culturas. Em contradição no sistema, a 

fecundidade estaria relacionada às estações do ano e reservada às mulheres.45 

 

Quadro 1 – Equivalências no sistema mítico ameríndio 

Puro, sagrado Macho Superior Fertilizante 

(chuvas) 

Estação má 

Impuro, profano Fêmea Inferior Fertilizado 

(terra) 

Estação boa 

 

Uma análise que nos ilustra bem a organização dual do mundo e da sociedade nesta 

perspectiva mítica é apresentado por Lévi-Strauss com base em relatos colhidos por León 

Cadogan no Paraguai. Estes relatos referem-se a um mito sobre a Gênese dos índios Guarani 

                                                 
43 LÉVI-STRAUSS, Op.cit. 1993, p.9 
44 Ibid. 1993, p.65-66 
45 Ibid. 1993, p. 109 
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Mbya tendo como heróis irmãos gêmeos de temperamentos opostos46.  Na verdade os Mbyá e 

os Tupi, em geral, consideravam maléficos os nascimentos de gêmeos e matavam-nos assim 

que nasciam. Ainda segundo o autor quase todos os povos da América do Sul, à exceção dos 

peruanos, temiam estes nascimentos47. A dualidade entre os gêmeos fica evidente na seguinte 

citação: 

[...] E quando  (...)  os mitos colocam em cena gêmeos de verdade, logo tratam de 
separá-los atribuindo-lhes talentos opostos: um é agressivo, o outro pacífico; um 
forte, outro fraco; um inteligente e hábil, outro estúpido e desajeitado ou tonto..48. 

 

O nascimento de crianças gêmeas entre os povos indígenas é um fato especialmente 

emblemático dos embates culturais presentes na atenção à saúde indígena, colocando em 

xeque valores morais e éticos dos profissionais de saúde. São conhecidos neste meio os 

mistérios que cercam estes nascimentos, culminado geralmente, para a perplexidade da equipe 

de saúde, com a morte de um dos irmãos.49 

Ainda pautando-se da lógica mítica das bipartições Lévi-Strauss nos aponta a seguinte 

explicação para a natureza das relações entre índios e os colonizadores brancos: 

[...] Ora, nenhum desequilíbrio podia parecer mais profundo aos índios do que 
aquele entre eles e os brancos. Mas eles dispunham de um modelo dicotômico que 
permitia transpor em bloco essa oposição e suas seqüelas para um sistema de 
pensamento no qual seu lugar estava, de certo modo, reservado. De modo que, assim 
que era introduzida, a oposição se punha a funcionar. 

 

                                                 
46 “Na Gênese dos Mbyá- Guarani, um filho único, futuro sol, dá a si mesmo, com seu poder divino, um irmão 

caçula que se tornará a lua.” LÉVI-STRAUSS, Op. cit. 1993, p. 65 
Aldo Litaiff descreve o Mito dos Gêmeos relatado pelo Cacique Verá Mirim: “Foi assim. Primeiro Nanderú 
fez a lua que clareou o tempo prá ele trabalhar. Então, fez o mundo sobre o popyguá, pegando um 
punhadinho de terra e aumentando pra acabar. Começou lá no Paraguai, lá começou o mundo, ali é o meio da 
terra. Lá tem água que sai bem do centro da terra, do centro do mundo, do chão até o céu. Do céu prá outro 
céu, 12 Km, foi assim que me contou vovó, vovô. Depois de mil anos, o mundo acabou com água. A chuva e 
o mar cobriu tudo. Uma parte morreu, a maior, a menor escapou, foi Deus. Agora sabemos porque ficou uma 
parte, porque não morreu. Sobrou índio e Juruá, fazendo barco. Juntaram tudo a bicharada, aí diz que veio a 
água e cobriu. Só sobrou este barco. (...) Aí diz que Nanderú tinha dois filhos, Kuarahy e Jacy, gêmeos. 
Então Deus foi descansar e passou pros filhos. Explicou meu vovô, Nanderú disse, ‘toma filho, agora você 
que vai resolver o problema da terra, da criação’ e deu um mondél pra o filho acabar com a onça, aquele 
bicho bravo. (...) Aí, depois de fazer o mundo foi que Kuarahy fez Tupã. Depois é que fez Jacy, a lua. Aqui 
de minha parte, minha comunidade, não mata gêmeos quando nasce, nem um , nem dois, mas lá no Paraguai 
matam, às vezes os dois. Não sei porque, não sei. (...) Então tem Kuarahy prá de dia e Jacy prá de noite, nem 
o Juruá sabe assim direito.” LITAIFF, A. As Divinas Palavras, 1996, p. 115.. 

47 “Os Incas sentiam em relação aos gêmeos uma espécie de horror sagrado, que atingia a veneração. Naquela 
que se convencionou chamar de baixas culturas da floresta tropical, o mais freqüente era matar um dos 
gêmeos; a menina se fossem de sexos diferentes, ou então o “primogênito”, ou o “caçula” dos dois". LÉVI-
STRAUSS, Op. cit. 1993, p. 64-65 

48 Ibid,  p. 65 
49 Depoimentos de profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena por ocasião de Capacitações 

Pedagógicas em que atuei como instrutora nos Estados de Mato Grosso, Roraima, Ceará, São Paulo, no 
período de 2000 a 2009 
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O entendimento de cultura enquanto sistemas simbólicos foi defendido pelo 

antropólogo norte-americano Clifford Geertz ao tratar de cultura em uma perspectiva 

semiótica.50:  

[...] Acreditamos como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 
análise; portando, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 
uma ciência interpretativa, à procura do significado.51 
[...] O conceito de cultura denota (...) um padrão de significados transmitidos 
historicamente, incorporados em símbolos, um sistema de concepções herdadas 
expressas em formas simbólicas, por meio das quais os homens se perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.52 

 

Geertz sugere explicações para o paradoxo entre a unidade da espécie humana e a 

imensa variedade cultural, considerando a cultura como um conjunto de mecanismos e regras 

para governar o comportamento, tal como um programa de computador. Para Geertz, todos os 

homens são geneticamente aptos para receber um programa e este programa é o que 

chamamos de cultura. Assim, os símbolos e significados são partilhados entre os membros do 

sistema cultural, cabendo à Antropologia a busca de interpretações destes significados53. 

[...] Os símbolos são fontes extrínsecas de informações em termos dos quais a vida 
humana pode ser padronizada [...] (...) Os padrões culturais – religioso, filosófico, 
estético, ideológico - são “programas”: eles fornecem um gabarito ou diagrama para 
a organização dos processos sociais e psicológicos.54 

 

O Grupo Guarani Mbyá: uma abordagem interpretativa 

Apoiando-se em Geertz, Aldo Litaiff analisa as representações étnicas do grupo 

Guarani Mbyá para interpretar as categorias que constituem o ethos55 e a visão de mundo 

próprios desta cultura. Cabe ressaltar a centralidade da religião, assim como a língua e a 

organização social,56 como um dos mais importantes fatores de etnicidade deste povo, sendo 

considerada por eles próprios como o fator principal de diferenciação entre eles e os demais 

grupos étnicos: 

                                                 
50 GEERTZ, Clifford. A. Interpretação das Culturas, 1989, p. 15 
51 GEERTZ, Clifford. A. Op.cit. p. 15 
52 Ibid, p. 103 
53 GEETZ, C. apud LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico, 2000, p. 63 
54 GEERTZ, C. Op.cit. 1989, p. 188 
55 Segundo Geertz, ethos são os aspectos morais (e estéticos), elementos valorativos e estilo de vida aprovados 

de uma dada cultura e visão de mundo, o quadro de elaboração de coisas na simples realidade, conceito de si, 
natureza e sociedade, é a ordem geral ou cosmológica. GEERTZ, C. apud LITTAIF, A. Op. cit. p. 20 e 91 

“O sistema nhanderecó compreende os valores éticos e morais que definem as normas do comportamento 
Guarani”. LADEIRA, Maria Inez. Espaço Geográfico Guarani-Mbyá, 2008, p.136 

56 Geertz define religião como “um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 
duradouras disposições e motivações através da formulação de conceitos de uma ordem da existência geral e 
vestindo estas concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem 
singularmente realistas”. GEERTZ, C. Op.cit., p. 105. 
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[...] Os símbolos religiosos oferecem a garantia cósmica para a capacidade de 

compreensão do mundo pelos Guarani e para a definição de suas emoções, de modo 

a permitir-lhes suportar as intempéries da vida terrena. A visão de mundo é 

comunicada e atualizada através do ritual religioso, dando sentido à vida cotidiana, 

através da ação do líder espiritual57. 

 

A vasta literatura etno-histórica e etnológica sobre os grupos Guarani trata da profunda 

articulação entre a religiosidade e os movimentos territoriais pautados no mito da “busca da 

terra sem mal”. Estes deslocamentos relatados na bibliografia clássica vêm a caracterizar uma 

religiosidade autenticamente guarani, estando presentes desde os primeiros séculos da 

conquista até os as migrações contemporâneas procedentes da Argentina, Paraguai e estados 

do sul do Brasil, sempre em direção à costa atlântica. 58 

Tanto os deslocamentos quanto as formas de ocupação territorial estariam relacionadas 

a este mito da demanda pelo paraíso envolvendo implicações ecológicas e econômicas, vindo 

a manifestar-se nas práticas que caracterizam o “modo de ser” (teko) Guarani ancoradas nas 

aldeias (tekoa), de modo a garantir as condições efetivas de reprodução social. 59 

Em que pese o amplo consenso de que é praticamente impossível delimitar fronteiras 

entre a dimensão religiosa e o processo saúde-doença na sociedade Guarani Mbyá ficam 

evidentes os impactos das tensões decorrentes das relações interculturais nas formas de 

adoecer e morrer destes povos, questões estas que interessam particularmente aos 

profissionais que atuam no campo da atenção à saúde indígena. A compreensão da 

centralidade da dimensão cultural no processo saúde-doença deste povo está apresentada a 

seguir: 

[...]Os guarani pressupõem que a participação na sacralidade cósmica justifica o 

estado de bem-estar social e saúde individual e coletiva, constituindo esta, a meta 

principal dos rituais (porahei) realizados todas as noites na casa de reza (opy). 

Neles, o mundo sagrado é recuperado através do canto, da dança e da reza que 

constituem ponte, o elo de ligação entre a dimensão simbólica, a dimensão telúrica e 

a alma espiritual Guarani Mbya.60. 

                                                 
57 LITTAIF, A. Op. cit. p. 21 
58 A bibliografia clássica sobre os Guarani, segundo Pissolato, remonta a Nimuendaju ([1914]1987), Métraux 

(1927, 1948), Schaden ([1954]1962), Cadogan (1959 e outros) Meliá, Gruberg & Gruberg (1976), Pierre 
Clastres ([1972]1995), ([1974]1986) e Hélene Clastres ([1975]1978) e ainda Viveiros de Castro (1986). 
PISSOLATO, E. Op. cit. p. 98, 105.  

59 MELIÀ, apud PISSOLATO, E. Op. cit. p. 105, 115 
60 PELLÓN, Luiz Henrique Chad. Tensões Interculturais e os Impactos no Processo Saúde-Doença, Dissertação 

de Mestrado, 2008, p. 96 
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2.  BASES METODOLÓGICAS 

2.1. A PESQUISA DIALÓGICA 

Marília Amorim defende a proposta de uma abordagem polifônica ou dialógica em 

ciências humanas na perspectiva de que a pesquisa possa incorporar em seus métodos a 

questão da alteridade, apontada como um dos eixos para a produção de conhecimentos61.  

A autora pondera que as correntes clássicas de pesquisa têm por característica a ênfase 

em aspectos comportamentais que, obviamente, não dão conta da dimensão enunciativa da 

palavra do outro, que perde sua possibilidade de sentido. Ao contrário, a tendência mais 

contemporânea de pesquisa centra-se em um ponto de vista dialógico, a partir do lugar 

enunciativo do pesquisador. Neste sentido, esta pode ser caracterizada pela ênfase em 

situações de campo e na ação; na proximidade com o outro, na empatia, identificação e 

naturalidade do encontro, assim como na experiência/vivência do pesquisador. Em relação à 

identificação e empatia com o outro, a possibilidade de alteridade se dá pelo distanciamento, 

em uma perspectiva bakhtiniana de exotopia, conforme o olhar de Marília Amorim acerca da 

pesquisa dialógica: 

[...] O conceito de exotopia designa uma relação de tensão entre pelo menos dois 
lugares: o do sujeito que vive e olha de onde vive, e daquele que, estando de fora da 
experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do olhar do outro. A criação estética 
ou de pesquisa implica sempre um movimento duplo: o de tentar enxergar com os 
olhos do outro e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio 
olhar: sua posição singular e única num dado contexto e os valores que ali afirma. 

 

Mikail Bakhtin inaugura uma ruptura epistêmica 62 ao apontar a linguagem como 

espaço de produção do sujeito na materialidade da fala. Assim, a produção do sujeito realiza-

se nas relações de alteridade, pela mediação da linguagem, engendrada nas relações sociais. 

Neste estudo consideramos a análise de Marília Amorim sobre as questões de 

alteridade63. Segundo a autora, a diferença no modo de olhar o outro decorreria de diferenças 

                                                 
61AMORIM, Marília. O Texto de Pesquisa como Objeto Cultural e Polifônico. In: Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, vol. 5c, n.4, 1998, p. 81-82. 
62 Aspectos apresentados por Barros, A. em Seminário de Orientação realizado em 04/04/2008 em referência ao 

conceito de descontinuidade epistemológica em Bachelard (BACHELARD, Gaston, Conhecimento Comum e 
Conhecimento Científico, 1972, p. 29 

63 Marília Amorim ressalta a importância de considerar-se nas relações com o outro uma matriz histórica 
relacionada à conquista da América. Segundo a autora, estudos antropológicos sobre a importância da 
descoberta e colonização americana desenvolveram uma reflexão sobre o estranhamento radical entre índios e 
europeus, apontando a função matricial deste acontecimento histórico ao considerar que esta relação entre 
colonizadores e colonizados explicitaria grande parte das tensões envolvidas na representação que o 
pesquisador faz de seu trabalho. A autora ainda pondera que os relatos históricos de Hans Staden e sua 
experiência radical entre os índios brasileiros antropófagos e ainda a violência da dominação de Cortez sobre 
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estruturais no sistema simbólico de cada povo. Esta matriz estaria implícita, em especial, nos 

campos da Antropologia e da Educação. Amorim destaca a importância da Antropologia 

enquanto campo privilegiado de visibilidade da alteridade, por lidar em sua origem 

diretamente com o outro estrangeiro64.  

O índio guarani estudado na pesquisa é entendido como o sujeito da enunciação, 

cabendo a análise de seus enunciados, organizados em discursos e materializados em falas. 

Em suas enunciações, os índios/AIS dizem o seu fazer65. 

A metodologia do estudo está referenciada na concepção dialógica de pesquisa. No 

entender de Freitas, a inserção do pesquisador no campo de investigação o constitui como um 

ser concreto em diálogo com o mundo em que vive e é deste lugar que olha para a nova 

realidade. Seu olhar se amplia na medida em que interage com os sujeitos em uma perspectiva 

dialógica, transformando a realidade investigada e sendo por ela transformado. Tal concepção 

de pesquisa tem implicações processuais e éticas na relação pesquisador/pesquisado, no 

processo de coleta e análise de dados, bem como na construção dos textos com o 

conhecimento produzido na investigação66.  

Nessa perspectiva, o trabalho de campo demanda a análise dos discursos destes 

agentes explicitados por meio de entrevistas. A análise das falas dos AIS estará organizada 

metodologicamente em dois eixos temáticos, sendo que em cada eixo serão considerados os 

temas transversais relativos aos campos da saúde, educação e antropologia. 

O primeiro eixo refere-se aos embates epistêmicos na relação de alteridade/dialogia 

do índio-agente de saúde no contexto de sua atuação junto à equipe de saúde ocidental. 

A formação de AIS demanda o diálogo entre a episteme tradicional indígena e a não-

índia, em uma perspectiva de trânsito de sentidos entre comunidades semânticas distintas. 

Pretendemos analisar como os Agentes Indígenas de Saúde transitam entre práticas 

tradicionais de cuidados para a saúde e as práticas de promoção da saúde e prevenção/controle 

de doenças preconizadas pelo modelo de saúde ocidental vigente, tomando por referência as 

enunciações dos seis agentes de saúde entrevistados das aldeias de Parati Mirim e Sapukai.  

                                                                                                                                                         
os astecas apontam o paradoxo de que a admiração pelo outro, dependendo do contexto, não impede e, ao 
contrário, suscita o empreendimento da dominação e eliminação. AMORIM, Marília. O Pesquisador e seu 
Outro: Bakhtin nas Ciências Humanas, 2004, p.36 

64AMORIM, Marília. Op. cit. 2004, p. 32. 
65 Aspectos apresentados por Barros, A. em Seminário de Orientação realizado em 04/04/2008 
66FREITAS, Maria Teresa de Assunção. A Pesquisa nas Ciências Humanas: Um Encontro entre Sujeitos, apud 

GARCIA Maria Lúcia. Trabalho apresentado em seminário da disciplina Metodologia da Pesquisa do 
Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Educação da UFF, 2007, p.2. 
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As entrevistas formam previamente agendadas com os agentes de saúde, sendo 

convidados os dois67 AIS de Parati Mirim, um homem e uma mulher e mais três68
 agentes do 

sexo masculino em Sapukai, na faixa de 30 a 60 anos. Os encontros foram intencionalmente 

realizados nas respectivas aldeias, em salas do Posto de Saúde69. 

A opção pela realização das entrevistas no próprio território das aldeias foi no sentido 

de situar, em uma perspectiva bakhtiniana, o auditório de atuação destes agentes, cenário de 

suas atuações cotidianas junto às comunidades. Tal opção também amparou-se em conclusões 

apontadas em meu estudo monográfico de 2007, considerando os relatos destes alunos nos 

seminários de avaliação do processo de aprendizagem realizados em Angra dos Reis em 2003 

e 2004: 

[...] estas falas foram explicitadas e registradas em situações particulares de 
avaliação fora, portanto, do cotidiano de atuação destes nas comunidades. Há que se 
considerar, nestes casos, as especificidades do contexto enquanto espaço/ambiente 
escolar e institucional, bem como o sentido que direciona as falas dos agentes para 
os técnicos de saúde, demarcando o conteúdo do que foi exposto: a ênfase nas 
doenças e suas formas de tratamento e a invisibilidade do ponto de vista da 
cosmologia guarani sobre a abordagem do processo saúde-doença e sobre 
alternativas terapêuticas da medicina tradicional, como uso de ervas.70 

 

As entrevistas tiveram, conforme classificação de Bogdan e Biklen71 uma estrutura 

relativamente aberta e foram conduzidas em abordagens distintas com os grupos de agentes de 

cada aldeia. Procurou-se oportunizar a expressão livre dos sujeitos-AIS sobre sua realidade.e 

visão de mundo e a naturalidade do encontro, com a utilização de linguagem coloquial e 

evitando-se expressões técnicas – o gênero discursivo na concepção bakhtiniana, da 

linguagem científica adotada no discurso das ciências biomédicas. 

O segundo eixo contextualiza o índio/Agente de Saúde em situação de alteridade 

étnica em sua comunidade. Consideramos os índios Guarani como portadores do nhandereko 

enquanto fronteiras de subjetividade72. Conforme Ladeira, os conceitos que denotam os 

sentidos do mundo fundados pelos Mbya são ancorados nas tekoa (aldeias), configurando o 

                                                 
67 Agentes Indígenas de Saúde Pedro Mirim e Ivanilde. Silva 
68 Agentes Indígenas de Saúde Domingos Venite e João da Silva e Agente Indígena de Saneamento Aldo 

Fernandes. 
69 Meu deslocamento até as aldeias foi feito por meio de transporte rodoviário da FUNASA, nos dias 07 e 08 de 

julho de 2009, juntamente com técnicos da equipe de saúde que atendem rotineiramente estas comunidades. 
70 OLIVEIRA, Solange de Carvalho. Articulação entre Saberes da Medicina Tradicional Indígena e da 

Medicina Ocidental: Formação de Agentes Indígenas de Saúde no Rio de Janeiro. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização) 2007 

71 BOGDAN, R. C. e BIKEN, S. K - Investigação Qualitativa em Educação – Uma Introdução à Teoria e aos 
Métodos, 1994, s/p. 
72 Aspectos apresentados por BARROS, A. em Seminário de Orientação realizado em 04/04/2008. 



 

 33 

sistema Guarani nhandereko, entendido como nosso sistema, nossa lei, nossos costumes e 

tradições e considerando-se conduta e procedimento como teko.73 Tekoa teria um sentido para 

além do espaço geográfico, mas enquanto território de práticas, envolvendo códigos de 

significação não só na materialidade dos discursos em língua materna, mas em outras 

linguagens não-verbais, como dança, música e artesanato74. 

 

2.2. DOS AGENTES DE SAÚDE PESQUISADOS 

Os Agentes Indígenas de Saúde Pedro Mirim e Ivanildes Silva atuam na aldeia de 

Parati Mirim, situada em Patrimônio, município de Paraty/ RJ75. 

Pedro Mirim, sexo masculino, 42 anos, casado, seis filhos, participou dos três módulos 

do currículo da formação de AIS implementados em 2003 e 2004 e da primeira turma da 

escolarização oferecida aos AIS e AISAN entre 2006 e 2007. Já atuava como agente de saúde 

antes mesmo de ser contratado como AIS pela FUNASA, sendo ajudante do pajé, seu pai, nos 

cuidados com a saúde da comunidade. Pedro Mirim vem atuando como Conselheiro Local de 

Saúde e Conselheiro Municipal de Saúde representando sua aldeia, como também como 

Conselheiro Distrital em instâncias do DSEI Litoral Sul envolvendo os cinco estados da 

região Sul-Sudeste76. É 1º Tesoureiro da Associação Comunitária Indígena - ACIGUA de 

Parati Mirim, tendo assumido a presidência do Conselho Local de Saúde em novembro de 

2009. 

Ivanildes Silva, sexo feminino, 33 anos, casada, quatro filhos, passou a atuar como 

AIS em 2008 em substituição à outra agente que mudou-se para outro estado. Ela está inserida 

na segunda turma de Ensino Fundamental iniciada em 2008 e teve sua primeira participação 

no processo de formação em novembro quando cursou o Módulo Introdutório. É presidente da 

Associação Comunitária Indígena - ACIGUA de sua aldeia. 

Os AIS Domingos Venite, e João da Silva e o AISAN Aldo Fernandes atuam na aldeia 

de Sapukai, distrito de Angra do Reis, tendo participado dos três módulos do currículo da 

formação de AIS em 2003 e 2004 e da primeira turma da escolarização entre 2006 e 2007. 

                                                 
73 LADEIRA, Maria Inês. Op.cit., 2008, p. 25 e 125 
74 Aspectos apresentados por Barros, A. em Seminário de Orientação realizado em 04/04/2008. 
75 Dados atualizados a partir de informações cedidas por Andressa Lacerda Carvalho, técnica da Equipe 

Multidisciplinar de Saúde Indígena que atua no Polo Base de Angra dos Reis, dezembro de 2009. 
76 O DSEI Litoral Sul compreende os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Disponível em http://www.funasa.gov.br/internet/desai/distritosEspeciais.asp, consulta em 06 de 
dezembro de 2009 
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Domingos Venite, sexo masculino, 57anos, casado, quatro filhos, também tem a 

formação de Auxiliar de Enfermagem, feita em escola não diferenciada, em curso 

descentralizado oferecido pela Etis/SES-RJ no município de Angra dos Reis. Domingos tem 

longa militância – desde os anos 1990, na luta pela demarcação da Terra Indígena de Bracuí77, 

tendo participado da fundação da primeira Associação Comunitária Indígena de Bracuí – 

ACIBRA78, da qual foi Primeiro Presidente. Atuou como presidente do Conselho Local de 

Saúde indígena por três anos, ainda permanecendo como Conselheiro representando sua 

aldeia. 

João da Silva, sexo masculino, 47anos, casado, seis filhos, participou do processo de 

formação de AIS e de escolarização junto aos demais agentes e atua como Conselheiro Local 

de Saúde da aldeia de Sapukai. 

Aldo Fernandes, sexo masculino, 47anos, casado, três filhos, embora seja contratado e 

venha atuando como AISAN, participou do processo de formação de AIS e de escolarização 

junto aos demais agentes. É vice-presidente do Conselho Local de Saúde de sua aldeia. 

 

                                                 
77 CHAVES, Maria de Betânia Garcia. A Política de Saúde Indígena no Município de Angra dos Reis: Um 

Estudo de Caso. Dissertação de Mestrado, 2006, p.91-96 
78 A ACIBRA está ligada ao Conselho Municipal da Associação de Moradores de Angra dos Reis.  
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3. PESQUISA DE CAMPO: Dos documentos norteadores da atuação de Agentes 

Indígenas de Saúde 

O processo de abertura política iniciado em nosso país na década de 1980, pôs termo 

ao período totalitário da ditadura militar, culminando com a redemocratização, consagrada 

pela Constituição de 1988. Dentre as profundas e radicais mudanças que se processaram com 

a criação do Sistema Único de Saúde, pautado em arrojados princípios de descentralização, 

universalidade e eqüidade, regulados pela Lei Orgânica de Saúde - Lei 8080/9079. A 

descentralização e municipalização das ações de saúde surgem assim como viabilidade 

política para enfrentar a complexidade, heterogeneidade e as desigualdades sociais brasileiras.  

A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas integra a Política 

Nacional de Saúde e tem por propósito garantir aos povos indígenas o acesso à atenção 

integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, 

contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política que torna essa 

população mais vulnerável aos agravos à saúde. O Documento reconhece a eficácia da 

medicina indígena e o direito desses povos à sua cultura80.  

Cabe destacar que o modelo de atenção a saúde vigente alinha-se a agendas 

internacionais articulando a saúde a políticas econômicas e sociais e a questões de 

sustentabilidade ambiental.81 No que se refere aos povos indígenas, sustenta-se em 

convenções internacionais relativas a direitos humanos e liberdades fundamentais: cultura, 

religião, organização social e econômica e identidade própria.82 

A saúde dos povos indígenas está assim demarcada enquanto atenção diferenciada, 

respaldando-se especialmente no princípio da equidade83, justificada pela vulnerabilidade 

desta população pelas especificidades étnicas, conforme o entendimento de Langdon a seguir: 

                                                 
79 BRASIL. LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
80 FUNASA, Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 2002, p. 12 
81 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde realizada em Alma-Ata, URSS, no período de 

6 a12 de setembro de 1978 enfatiza que a saúde é um direito humano fundamental, cuja realização requer a 
ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. Disponível em 
www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf Consulta em 03 de agosto de 2009 

82 Anexo A -Acuerdos y Declaraciones Internacionales. OPS, Op. cit. 1999, p. 21 
Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, a 76° Conferência Internacional do Trabalho, 1989. 
ONU – Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948 
ONU - Declaração dos Direitos das Minorias Nacionais ou Étnicas, Lingüísticas ou Religiosas, 1992. 
UNESCO - Declaração de Princípios sobre a Tolerância, 1995. 
UNESCO/USP. Compromisso para Estabelecimento da rede das Américas para Tolerância e Solidariedade, 1997 

83 FUNASA, Op. cit. 2002, p. 6 
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[...] A garantia na Constituinte do direito indígena de atenção integral e diferenciada 
à saúde se justifica pela vulnerabilidade dos índios em termos de sua situação de 
saúde e de sua especificidade étnica. Com a sua pacificação, povos inteiros foram 
exterminados ou quase exterminados como conseqüência do contato com as doenças 
européias.84  

 
A formação de AIS segue diretrizes pedagógicas e curriculares propostas no 

documento Educação Profissional Básica para Agentes Indígenas de Saúde do 

DESAI/FUNASA, pautando-se em referenciais próprios do campo da educação profissional e 

em bases legais que regulam a atuação profissional de Agentes Comunitários de Saúde no 

país85. Considerando-se o déficit escolar dos indígenas, a educação profissional de AIS 

demanda articulação com a educação básica em níveis fundamental e médio, também 

regulada por referenciais curriculares específicos, configurando-se como educação 

diferenciada, nos termos apresentados nos documentos ministeriais:  

[...] Específica e diferenciada: Porque concebida e planejada como reflexo das 
aspirações particulares de cada povo indígena e com autonomia em relação a 
determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação não-indígena.86 

 
A formação e atuação de AIS situa-se assim em um cenário de interseção de políticas 

públicas e práticas profissionais envolvendo os campos da saúde, educação e movimento 

indigenista. A perspectiva de políticas públicas de saúde e de educação diferenciados para 

estes povos de culturas distintas requer necessariamente o desdobramento em ações cotidianas 

marcadas pelo trânsito intercultural. Nesse sentido, fica evidente a centralidade das questões 

relativas ao entendimento de cultura e de interculturalidade expostos nos documentos 

institucionais. 

A partir destas considerações, centraremos nosso estudo na análise dos dois 

documentos supracitados, procurando evidenciar os referenciais teóricos relativos a cultura e 

interculturalidade que sustentam as perspectivas de saúde e educação diferenciados neles 

anunciadas. Para além do discurso intercultural explicitado, deslocaremos o olhar no sentido 

de identificar a possibilidade de relações que viabilizem o trânsito entre saberes em uma 

perspectiva de alteridade étnica. 

 

                                                 
84 LANGDON, Jean E. A tolerância e a política de saúde do índio no Brasil: são compatíveis os saberes 

biomédicos e os saberes indígenas? In: GRUPIONI, D.B; VIDAL, L. B e FICHMANN. R. Povos Indígenas e 
tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. EDUSP: São Paulo, 2001, p. 158 

85 FUNASA, Op. cit. 2002, p. 5 
86 Ministério da Educação e do Desporto, 1998, p. 25 



 

 37 

3.1. POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS 

No texto deste documento, em sua Introdução, está explícito o reconhecimento das 

especificidades étnicas e culturais dos povos indígenas, tanto ao tomar como base legal os 

preceitos constitucionais e as Leis Orgânicas da Saúde, quanto ao propor um modelo 

diferenciado de organização dos serviços, de modo a atender às especificidades culturais e 

epidemiológicas destes povos.87 

Em Antecedentes o texto reconhece a natureza positivista e integracionista da política 

indigenista adotada em nosso país desde a criação do SPI em 1910 e que, mesmo em tempos 

de FUNAI, os sistemas de representações, valores e práticas relativas ao adoecer e buscar 

tratamento dos povos indígenas bem como seus próprios especialistas, foram 

desconsiderados88.  

Ao enunciar o propósito desta Política de garantir o direito a atenção integral à saúde 

aos povos indígenas, o texto reconhece a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à 

sua cultura.89  

Dentre as Diretrizes propostas destacamos a articulação dos sistemas tradicionais de 

saúde, tidos ainda como o principal recurso de atenção à saúde desses povos, mesmo com a 

presença do sistema de saúde ocidental: 

[...] Os sistemas tradicionais de saúde são baseados em uma abordagem holística de 
saúde, cujo princípio é a harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o 
universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a uma lógica interna de cada 
comunidade indígena e são o produto de sua relação particular com o mundo 
espiritual e os seres do ambiente em que vivem.90  

 
As referencias à cultura permeiam todo o texto de Políticas, sendo inclusive tomado 

como uma das categorias - espaço etno-cultural dinâmico - para a conceituação e definição 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas enquanto territórios político-geográfico-

administrativos que sustentam as ações de saúde.91  

 

                                                 
87 FUNASA, Op. cit. 2002, p. 6 
88 Ibid. p. 7. O Anexo B apresenta um quadro com os marcos das reformas da Política de Saúde Indígena, desde 

a criação da FUNAI até o presente, com a proposta de autonomia dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 
conforme Decreto 6878 de 18 de junho de 2009 

89 Ibid, p. 13 
90 Ibid, p. 17 
91 Ibid, p. 13 
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Figura 1 - Localização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

 

 

Fonte: Desai/Funasa/MS, outubro de 2009.92 

 

O termo interculturalidade é empregado em Diretrizes, quando da recomendação para 

preparo de recursos humanos para atuarem no contexto da saúde indígena tendo em vista a 

adequação das ações às especificidades da atenção à saúde destes povos e às novas realidades 

técnicas, legais, políticas e de organização dos serviços. Nesta perspectiva, as recomendações 

de investimento em recursos humanos direcionam-se para o setor saúde, por meio de 

educação continuada de gestores e profissionais e pela formação de AIS, como também para o 

setor da educação, conclamando as instituições de ensino e pesquisa a produzirem novos 

conhecimentos e tecnologias e a investirem em programas especiais para a inserção de alunos 

de origem indígena.93  

Embora o texto não deixe explícita a base teórica adotada quanto ao conceito de 

interculturalidade, as referências bibliográficas apontam para cinco documentos publicados 

                                                 
92 Disponível em http://www.funasa.gov.br/internet/desai/distritosEspeciais.asp, consulta em 06 de dezembro de 

2009. 
93 FUNASA, Op. cit. 2002, p. 15 
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nos anos 1990 pela Organização Pan-Americana de Saúde, entidade que serve de referencia 

no que concerne à definição de diretrizes para a atenção à saúde dos povos indígenas e tribais 

nas Américas. 

O contexto pluricultural, multiétnico e plurilíngüe da região das Américas demanda, 

segundo a OPS94, a incorporação de uma abordagem intercultural enquanto eixo transversal 

que perpasse os programas de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos em saúde, 

passando ainda pela inclusão desta pauta nos currículos dos cursos das ciências da saúde.95  

Reportamo-nos aos conceitos adotados no documento Incoporación del Enfoque 

Intercultural de la Salud en La Formación y Desarrollo de Recursos Humanos: cultura 

enquanto cosmovisão; multiculturalidade enquanto realidade e interculturalidade enquanto 

ação interativa entre essas diferentes culturas: 

[...] La cultura puede ser definida como un patrón de creencias, pensamientos, 
valores, prácticas, comunicaciones, comportamientos (cosmovisión) e instituciones 
(familia, instituciones económicas, políticas, religiosas) que son características y 
sirven para preservar a un grupo social dado. La etnia, la raza, el ámbito geográfico 
y el nivel socio-económico en varias combinaciones constituyen los diferentes 
contextos culturales 96 

[...] Interculturalidade (...) un proceso social interactivo, de reconocimiento y respeto 
de las diferencias existentes en una y entre varias culturas, en un espacio 
determinado, indispensable para construir una sociedad justa en el ámbito político, 
económico, social, cultural, etário, lingüístico, de género y generacional.97 

 

Neste documento da OPS está explícito o posicionamento político frente aos processos 

históricos passados e recentes no continente, marcados por relações entre sociedades e 

culturas distintas, notadamente em condições de assimetria, subordinação e conflito.98  

O texto Incorporación avança no sentido de, no que toca à abordagem do processo 

saúde-doença, recomendar o empenho na busca de possíveis soluções para os problemas de 

saúde para além de abordagens unilaterais, centradas no modelo biomédico e no paradigma 

unicultural da sociedade dominante.99  

A opção pelo paradigma intercultural tem implicações concretas tanto no plano de 

políticas públicas quanto na implementação de ações de saúde e educação, notadamente no 
                                                 
94 A OPS tem por missão Cooperar técnicamente con los Estados Miembros y estimular la cooperación entre 

ellos para que, a la vez que conserva un ambiente saludable y avanza hacia el desarrollo humano sostenible, 
la población de las Américas alcance la Salud para Todos y por Todos. OPS, Incoporación del Enfoque 
Intercultural de la Salud en La Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, 1998, p. 9 

95 OPS, Op.cit. 1998, p.21 
96 CROSS, Bagron, DENNIS, Isaac e PINDERHUGHES apud OPS, Op.cit.  p. 17 
97 OPS, Op.cit, p. 18 
98 Ibid, p.18 
99 Idem 
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que refere- se à formação e capacitação de profissionais de saúde. Os princípios de equidade e 

respeito à diferença, centrados na prerrogativa de saúde como direito, demandam alternativas 

pedagógicas e curriculares voltados pra o desenvolvimento de atitudes, práticas e valores 

étnicos, nacionais e universais, em uma perspectiva de democracia cultural.100  

 

Quadro 2 – Elementos a tomarse en cuenta en la incorporación del enfoque 

intercultural de la salud101 

 

Dimensión de 
análisis 

Paradigma unicultural Paradigma intercultural 

Concepto de 
sociedad 

Homogénea, que prestigia 
una cultura nacional 
dominante 

Hace defensa de la diversidad cultural 
de la nación: la reconoce, la 
promueve, la respeta. La diversidad es 
fuente de orgullo y riqueza 

Definición del 
concepto de salud, 
proceso de salud-
enfermedad 

Oficial, integral, pero 
fragmentado en la práctica 

Integral en su conceptualización y 
práctica 

Base legal 

Código de salud 

Reconocimiento (incipiente) 
de la diversidad étnica, 
lingüística y cultural del país 
y de los recursos humanos 
comunitarios 

Pleno reconocimiento y ejercicio de la 
diversidad, con equidad y derecho a la 
diferencia. Democracia cultural. 
Valoración e integración del personal 
comunitario y de los terapeutas de los 
sistemas de salud indígena. 

Sistema de 
información 

Las estadísticas no están 
desagregadas e invisibilizan 
la problemática de salud 
según etnia y género. 

Se cuenta con estadísticas 
desagregadas e indicadores para la 
planificación y toma de decisiones 
participativas. 

Sistema educativo 
de salud 

Cerrado. Enfoque 
predominantemente 
biotecnológico. Es 
inequitativo étnica, 
lingüística, cultural y 
geográficamente. Ignora los 
aportes educativos y de salud 
de las culturas indígenas. 
Algunas veces "investiga" 
(tesis) sin utilizar los 

Abierto. Valora y aplica el 
conocimiento universal, pero también 
promueve el rescate, valoración, 
investigación, difusión de ciencia y 
tecnologías en salud indígenas y 
nacionales. Enseña y provee 
oportunidades para aplicar el 
conocimiento indígena en salud. 

Los educadores, prestadores y 

                                                 
100 OPS, Op.cit, p. 21 
101 Idem 
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Dimensión de 
análisis 

Paradigma unicultural Paradigma intercultural 

resultados. organizaciones de base evalúan la 
contribución del currículo a los fines 
de la formación y capacitación en 
multiculturalidad e interculturalidad y 
promueven transformaciones 
integrales no parciales o aisladas. 

Recurso Humano Escaso personal calificado 
para trabajar en contextos 
plurilingües y pluriétnicos. 
La disponibilidad de 
personal bilingüe en los 
servicios de salud es 
insuficiente para cumplir con 
la pertinencia del servicio en 
diferentes niveles de 
atención. La distribución de 
recurso humano carece de 
pertinencia cultural. 

Personal calificado y sensible a las 
necesidades de salud. En los contextos 
multilingües hay personal que ofrece 
el servicio en el idioma local. La 
comunidad participa en la selección y 
evaluación del personal comunitario y 
nombrado. 

Formación y 
capacitación de 
personal de salud 

La formación y capacitación 
en los diferentes niveles: 
comunitario, técnico 
(medio), profesional 
(superior) es poco pertinente 
a las realidades 
pluriculturales y multilingües 
del país. El personal 
comunitario no es capacitado 
junto con los equipos de 
salud. 

Se forma y capacita, con enfoque de 
procesos de educación permanente, en 
multiculturalidad e interculturalidad a 
todo el recurso humano en salud 
independientemente del lugar donde 
se forme. La capacitación aborda 
sistemáticamente la cultura y 
problemática local en materia de 
salud, y la organización para la 
prestación de servicios es apropiada en 
busca del enriquecimiento mutuo y de 
soluciones transformadoras 
consensuales que mejoren el nivel de 
la salud. 

Currículo Énfasis en objetivos 
cognitivos. Enseñanza y 
materiales educativos con 
enfoque cultural y en idioma 
dominante. La cultura y la 
salud indígena constituyen 
añadidos curriculares sin 
relevancia para el cambio de 
actitudes. 

Énfasis integral: objetivos cognitivos 
de desarrollo de actitudes, prácticas y 
valores étnicos, nacionales y 
universales. Integra concepciones 
educativas de los pueblos de una 
nación. Introduce estrategias de 
fortalecimiento de la unidad nacional, 
la autoestima y la diversidad. El 
curriculo descentralizado ofrece 
conocimientos, experiencias y 
opciones multiculturales e 
interculturales, enfatizando en salud, 
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Dimensión de 
análisis 

Paradigma unicultural Paradigma intercultural 

para todos, incluyendo la enseñanza y 
aprendizaje de un idioma local. 

Sistema de salud Excluyente. Único y cerrado, 
orientado por el enfoque 
biotecnológico occidental. 
Los sistemas tradicionales 
son rechazados o 
subestimados. 

Incluyente. Abierto. Reconoce, 
investiga, respeta y aplica 
concepciones y prácticas de salud de 
otras culturas. 

Oferta de servicios 
de salud 

Irregular, bajas coberturas, 
inequitativa, étnica, y 
geográficamente. Escasa o 
ninguna pertinencia cultural 
(idioma, horario, conceptos, 
y otros). 

Regular, equitativa y con pertinencia 
cultural. Provee coberturas integrales 
con servicios básicos y acceso a todos 
los niveles de atención. El servicio se 
provee en el idioma local, con 
patrones comunicativos respetuosos. 

Organizaciones 
indígenas 

Ninguna o débil 
participación en la provisión 
de servicios de salud con 
enfoque occidental. 

Plena participación en la prestación de 
servicios de salud. Incorporación de 
enfoques indígenas. Poder compartido. 
Auditoría social. 

 

Cabe enfatizar o caráter participativo na construção deste documento relatado na 

Introdução contando com representatividade indígena, de organizações civis reconhecidas 

pela militância indigenista e representantes do poder público no campo da saúde e dos direitos 

indígenas.  

A participação social e o controle social, enquanto princípios do Sistema Único de 

Saúde e enquanto diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

constituem-se como fundamentos para a organização e atuação de Conselhos Indígenas de 

Saúde102 e para a realização das Conferências Nacionais de Saúde Indígena103.  

 

 

                                                 
102 Os Conselhos Locais de Saúde Indígena serão constituídos pelos representantes das comunidades indígenas 

da área de abrangência do Polo Base, incluindo lideranças tradicionais, professores indígenas, agentes 
indígenas de saúde, especialistas tradicionais, parteiras e outros. Os Conselhos Distritais de Saúde serão 
instâncias de controle social, de caráter deliberativo e constituídos observando-se a paridade de 50% de 
usuários e 50% de organizações governamentais, prestadores de serviço e trabalhadores de saúde dos 
respectivos distritos. FUNASA, Op. cit. 2000, p. 21 

103 Ibid,  p. 6 e 8 
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3.2. AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE INDÍGENA 

No que se refere às Conferências de Saúde cabe ressaltar a importância destes eventos 

no cenário das políticas públicas de saúde, desde a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde 

- CNS realizada em Brasília em 1986, no bojo dos movimentos de redemocratização no país e 

da Reforma Sanitária. As conferências têm se constituído como instâncias fundamentais para 

a formulação e regulação de políticas públicas, marcadas especialmente pelo caráter 

participativo de profissionais de saúde e de usuários. 

A 8ª CNS foi emblemática ao reconhecer a saúde enquanto determinação histórico-

social, relacionada às desigualdades estruturais de nossa sociedade de classes, entendendo-a 

enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Fica evidente no texto da Oitava Conferência 

o peso das questões fundiárias no processo saúde-doença, conforme explicitado abaixo.  

[...] A sociedade brasileira extremamente estratificada e hierarquizada, caracteriza-se 
pela alta concentração da renda e da propriedade fundiária, observando-se a 
coexistência de formas rudimentares de organização do trabalho produtivo com a 
mais avançada tecnologia da economia capitalista. As desigualdades sociais e 
regionais existentes refletem estas condições estruturais que vêm atuando como 
fatores limitantes ao pleno desenvolvimento de um nível satisfatório de saúde e de 
uma organização de serviços socialmente adequada.104  

 

Ressaltamos a centralidade da questão da posse da terra enquanto determinante das 

condições de saúde dos povos indígenas, remetendo aos embates políticos no que se refere às 

demandas por demarcação dos territórios destes povos em nosso país. 

Vem também da Oitava Conferência a proposta de estruturação do SUS e, no caso 

indígena, a indicação para a realização neste mesmo ano da I Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio, promovida no âmbito do Ministério da Saúde. 

Com base no conceito de saúde expresso na 8ª CNS, a I Conferência Indígena entende 

que a saúde das nações indígenas é determinada num espaço e tempo histórico e na 

particularidade do seu contato com a sociedade nacional, pela forma de ocupação do seu 

território e adjacências, ou seja, há o reconhecimento do direito destes povos à posse 

territorial e da relação direta entre saúde, especificidades etnoculturais e integridade de seus 

ecossistemas.105  

Vem da I Conferência Indígena a indicação de que a gestão do sistema de atenção à 

saúde do índio seja de responsabilidade de um único órgão ligado ao Ministério da Saúde, 

                                                 
104 MINISTÉRIO DA SAÚDE. 8 ª  Conferência Nacional de Saúde: Relatório Final, 1986, p. 4 e 5. 
105 Ibid, p. 1 
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pautado em princípios de participação representativa das nações indígenas, respeito às formas 

diferenciadas de cuidado com a saúde destes povos e atenção primária.106  

A I Conferência Nacional de Saúde para os Povos indígenas - I CNPSI ainda trata de 

uma Política de Recursos Humanos para o setor, mais especificamente quanto à 

recomendação de formação de pessoal em saúde nas próprias comunidades envolvidas, dos 

diversos níveis (agentes de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, etc.), bem como da 

garantia de vagas para indígenas em Universidades Públicas brasileiras, nos cursos de 

formação de saúde.107  

Por ocasião da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1993, o movimento 

indigenista já estava suficientemente articulado para conseguir a convocação da II 

Conferência Nacional de Saúde para os Povos indígenas. 

A II CNSPI, realizada em Luziânia, GO, neste mesmo ano, consolidou o processo 

político deflagrado na primeira, por meio da estruturação dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, ou seja, uma adequação dos princípios gerais do SUS às especificidades indígenas. 

Temos como exemplo, a vinculação federal da atenção à saúde indígena, na contramão da 

estratégia de municipalização das ações de saúde implementadas em âmbito nacional.108  

No que se refere aos agentes de saúde, a II CNPSI avança na proposta de 

reconhecimento da categoria profissional109 de AIS, traçando diretrizes para a formação. 

Dentre elas, destacamos a indicação dos AIS pela comunidade indígena; a não exigência de 

escolaridade formal como pré requisito;  a formação em complexidade crescente incluindo as 

                                                 
106 As principais diretrizes que emanaram da I CNSPI, assim como as do SUS, fundamentaram-se na Política de 

Cuidados Primários de Saúde e seus princípios básicos: participação da comunidade; universalidade do 
atendimento; unificação dos serviços; descentralização e hierarquização das ações de saúde, para que sejam 
concentradas na esfera local, considerado pela Organização Mundial de Saúde, na Declaração de Alma-Ata, 
não como municípios, mas como o local onde as pessoas vivem, convivem, trabalham e encontram os meios 
necessários à sua sobrevivência FUNASA. IV Conferência Nacional de Saúde Indígena- IV CNSI, 2007, p. 52 

107 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Op. cit. 1986. p. 3 
108 FUNASA. IV CNSI, 2007, p. 55  
109 As duas categorias de Agentes Indígenas (AIS e AISAN) foram incluídas na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO), o que pode ser considerado como o primeiro passo para regulamentação da profissão. Cabe 
destacar a especificidade dos AIS e AISAN em relação aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pois os 
Agentes Indígenas estão presentes 24 horas dentro das aldeias para desenvolver suas atividades. A informação 
parte da COPAS/DESAI/FUNASA, Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona), concedida em portal 
eletrônico em 17 de setembro de 2009. Disponível em, 
http://www.funasa.gov.br/internet/Web%20Funasa/not/not2009/not738.html, consulta em 24 de setembro de 
2009. 
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abordagens das medicinas tradicionais, ocidental e outras formas de tratamento e o 

acompanhamento do processo de formação por Centros Formadores 110 

Quanto aos sistemas tradicionais de saúde a II CNPSI aponta para o direito intelectual 

dos povos indígenas sobre suas práticas e para a criação de grupo paritário de trabalho para 

estudo e acompanhamento da coexistência dos dois sistemas médicos, dentro de cada distrito 

Sanitário, para adequar as ações de saúde à cultura de cada povo111. Tais diretrizes anunciam 

o princípio dialógico que norteia as propostas deste fórum no tratamento das relações 

epistêmicas entre as duas concepções de medicina. 

A 3ª Conferência Nacional de Saúde Indígena- CNSI foi realizada em Luziânia, GO, 

em 2001, já sob a gestão da FUNASA, tendo sido um desdobramento do tema da 9ª CNS que 

a precedeu. O tema da terceira conferência centrou-se na análise dos obstáculos e avanços na 

implementação do SUS por meio dos Distritos Sanitários Especiais indígenas, sendo que a 

expressiva participação de indígenas, especialmente profissionais de saúde marcou o tom de 

avanço qualitativo destes fóruns. No que se refere à educação e cultura, as recomendações da 

3ª CNSI mantêm o tom dialógico presente na política pública indígena, expressa a seguir:  

[...] Acesso dos indígenas à educação para formar consciência crítica sobre sua 
situação atual. Proteção do patrimônio cultural e aproveitamento da diversidade 
biológica para fortalecimento da auto-estima e afirmação da identidade étnica. 
Combate à discriminação e preconceito, promovendo a valorização da diversidade 
cultural, principalmente junto aos profissionais de saúde 112 

 

No que se refere à organização do processo de trabalho em saúde indígena apontada 

no relatório da 3ª CNSI endossamos a análise do contexto de formação e trabalho em saúde 

em nosso país, com graves repercussões tanto para a atenção à saúde quanto para os próprios 

profissionais: 

[...] A formação oferecida nas escolas profissionalizantes e universidades é, por 
regra geral, voltada para o contexto urbano e hospitalar, não favorecendo a sua 
aplicação na realidade indígena. A ênfase dada às ações curativas dificulta a 
implementação de um modelo de assistência voltado para prevenção de doenças e 
promoção da saúde. Constata-se, por outra parte, que as condições de trabalho na 
atenção à saúde nas aldeias levam, com certa freqüência, à ruptura dos limites de 
atuação legalmente estabelecidos para cada categoria, tornando os profissionais 
vulneráveis a sanções dos conselhos que regulamentam as profissões. Identifica-se 
assim a necessidade de uma análise e descrição das tarefas e habilidades necessárias 
para um trabalho de qualidade a ser desempenhado por cada categoria profissional 
no âmbito do trabalho em aldeia.113  

                                                 
110 MINISTÉRIO DA SAÚDE. II CNSPI, 1993, p.7 
111 FUNASA. IV CNSI, 2007, p. 62 
112 Idem 
113 FUNASA. III CNSI, 2001, p. 13 
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A 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena - 4ª CNSI constituiu-se como parte 

integrante da 12ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 2007 em Rio Quente, GO 

tendo por finalidade avaliar a situação de saúde nos DSEIs e propor diretrizes e ações para 

promover a saúde dos povos indígenas, com controle social. 

A aprovação no fórum da 4ª CNSI de moção de apoio referente à implementação do 

que determina o Decreto Presidencial nº 5.051, de 19 de abril de 2004 representa um novo 

redirecionamento na gestão da saúde indígena no país ao determinar um redesenho dos Dseis, 

com autonomia administrativa e orçamentária, o que implica em desvinculação da gestão na 

atenção à saúde indígena das instâncias estaduais- COREs da FUNASA.114 

A questão da valorização das culturas, tradições, crenças e costumes tradicionais dos 

povos indígenas continua em pauta nesta conferência, com a aprovação de moções 

recomendando a inclusão do tema das práticas de cura tradicionais na grade curricular das 

escolas indígenas, a ser ministrado pelo Pajé ou por líder tradicional, bem como o incentivo 

financeiro para a para manutenção das tradições e modos de vida indígenas, preservando a 

autonomia indígena no manejo de seus territórios tradicionais. 

Destaca-se o avanço na aprovação da Moção nº 16115 de apoio a uma política cultural 

para os povos indígenas envolvendo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAM, Ministério da Cultura e Movimento Indígena na perspectiva de patrimônio cultural 

imaterial116 explicitada no seguinte parágrafo:  

[...] A elaboração de uma política cultural para os povos indígenas para garantir que 
as tradições culturais, artesãos e sabedores como patrimônio vivo dos povos 
indígenas, de acordo com a convenção da Unesco de 2003 sobre patrimônio cultural 
imaterial e determina que a  diversidade cultural, sua conservação e preservação e a 
garantia de criatividade permanente esteja sob o controle dos povos Indígenas. 

 

 

3.3. FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 

3.3.1. A Educação Profissional em Saúde no contexto de Políticas Públicas 

A análise das diretrizes apontadas no Programa e no currículo da formação de AIS não 

poderá ser descontextualizada do panorama da educação profissional em saúde no país. 
                                                 
114 FUNASA. Op.cit. 2007, p. 182 
115 Ibid, p.180 
116 “Recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o ‘patrimônio imaterial’ ou  ‘intangível’. Opondo-se ao 

chamado ‘patrimônio de pedra e cal’, aquela concepção visa a aspectos da vida social e cultural dificilmente 
abrangidos pelas concepções mais tradicionais. Nessa categoria estão lugares, festas, religiões, formas de 
medicina popular, música, dança, culinária, técnicas, etc.” ABREU, Regina e CHAGAS, Mário (orgs.) 
Memória e Patrimônio: Ensaios Contemporâneos, 2003, p. 24 



 

 47 

Em trabalho de monografia117 ressaltei que o programa de formação de AIS tem sua 

gênese mais no campo da saúde, a partir do movimento sanitário que no movimento 

indianista, estando, portanto marcado pelas diretrizes da política de saúde e de 

desenvolvimento de recursos humanos para o setor, capitaneada pela OPS e pelo próprio 

Ministério da Saúde a partir dos anos 1970 e 1980. Assim sendo, o tom do programa tem por 

centralidade a concepção pedagógica mais do que antropológica. O viés antropológico e 

étnico foi sendo apropriado no processo, como também o domínio por parte dos profissionais 

de saúde em campo de concepções e práticas de saúde em contexto intercultural. Os técnicos 

das equipes de saúde, ao serem contratados para atuarem junto a comunidades indígenas, não 

trazem como pré-requisito o conhecimento antropológico ou pedagógico e, muitas das vezes, 

sequer o conhecimento técnico indispensável para atuação em saúde coletiva, por terem 

majoritariamente formação e atuação no campo assistencial hospitalar.  

Estas considerações justificam a apresentação neste estudo dos antecedentes históricos 

da educação profissional em saúde, matriz onde foi engendrada a concepção do Programa de 

Formação de AIS enquanto estratégia da Política de Saúde Indígena. 

Em meu estudo monográfico resgatei o cenário bastante peculiar no qual se constituiu a 

educação profissional em saúde em nosso país. Há que se considerar a dualidade estrutural 118 

entre educação profissional e ensino médio em uma sociedade de classes como a nossa, 

determinando trajetórias distintas: a formação de cidadãos para as funções intelectuais e a 

formação do trabalhador para as funções instrumentais.119  

No campo da saúde, o déficit de recursos humanos em termos qualitativos e 

quantitativos já era conhecido e debatido desde os anos 1960. Os movimentos sociais nos 

anos 1970 colocaram em pauta a ampliação do acesso aos serviços públicos, demandando 

                                                 
117 OLIVEIRA, Solange de Carvalho. Articulação entre Saberes da Medicina Tradicional Indígena e da 

Medicina Ocidental: Formação de Agentes Indígenas de Saúde no Rio de Janeiro, 2007. 
118 “O desenvolvimento histórico (...) vai demonstrar que a iniciativa estatal primeiro criou escolas profissionais, 

no início do século XX, para só nos anos 40 criar o Ensino Médio. A partir de então, essas redes sempre 
estiveram de alguma forma (des) articuladas, um a vez que a dualidade estrutural sempre responde a demandas 
de inclusão/exclusão; ensino médio inclui os socialmente incluídos; para os excluídos, alguma modalidade de 
preparação para  trabalho(...) não há como compreender o ensino médio no Brasil sem tomá-lo em sua relação 
com o ensino profissional, já que ambos compõem as duas faces indissociáveis da mesma proposta: a formação 
de quadros intermediários, que desempenharão no contexto da divisão social e técnica do trabalho, as funções 
intelectuais e operativas em cada etapa do desenvolvimento das forças produtivas”. KUENZER, Acácia. 
Ensino Médio: Construindo uma Proposta para os que Vivem do Trabalho, 2005, p. 26 

119 KUNZER, A. apud OLIVEIRA, S, C. Op.cit, p. 27 
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estratégias para garantir a extensão da cobertura das ações de saúde com maior qualidade, 

atendendo à recomendação de Organismos Internacionais.120 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento – 1975/1979 mobilizou profissionais de 

diversos ministérios (Saúde, Educação, Previdência Social, Trabalho) e a OPS que 

conceberam, em 1976, o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde - PPREPS. 

O objetivo do Programa foi o de promover a adequação qualitativa e quantitativa de formação 

de pessoal de saúde com a implantação de processos de formação por meio de Escolas 

Técnicas e Centros Formadores criados junto à estrutura das Secretarias Estaduais de 

Saúde121.  

O PPREPS vem a dar origem ao conhecido Projeto Larga Escala, coordenado pela 

consultora da OPS Enf. ª Izabel dos Santos, Projeto este de grande impacto no meio da saúde 

por sua concepção arrojada para o contexto político-educacional da época. A Lei LBD 

5692/71 em vigência era tida como dual e classista, representando o pensamento da ditadura 

militar.122  

Dentre os princípios que estão na gênese das Escolas Técnicas de Saúde - ETSUS tem 

destaque a prerrogativa de inclusão do trabalhador, historicamente alijado de processos 

educativos. Soma-se a este quadro o perfil da força de trabalho em saúde, majoritariamente do 

sexo feminino, com precária escolaridade, militando em duplas ou triplas jornadas de 

trabalho, bem como o déficit de escolas profissionais para o setor em quantidade e 

qualidade123.  

As estratégias pedagógicas que nortearam estas escolas romperam vários paradigmas no 

campo da educação profissional, especialmente no campo da saúde: a opção pela pedagogia 

problematizadora tendo-se o trabalho como princípio formativo, em uma concepção 

emancipatória da classe trabalhadora; a adoção de currículos integrados e de avaliação 

diagnóstica da aprendizagem; a eleição do ambiente de trabalho como lócus preferencial para 

a formação; o preparo pedagógico de técnicos de serviço para atuarem como instrutores, 

estratégias estas pautadas nos princípios de integração ensino-serviço-comunidade e 

integração teoria-prática.  

                                                 
120 SÓRIO, R, apud  OLIVEIRA, S.C .Op.cit. p 47 e 50 
121 Ibid,  p. 50 
122PEREIRA, I.B. e RAMOS, M. apud OLIVEIRA, S. C. Op.cit., p. 36. 
123 Ibid, p. 47 
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A opção por uma estrutura curricular integrada implica na organização do currículo em 

áreas de conhecimento, para além das fronteiras entre as disciplinas. O currículo integrado 

constitui-se em uma quebra de paradigmas no que se refere à formação em saúde, marcada 

hegemonicamente por organizações curriculares caracterizadas como um conjunto de 

disciplinas isoladas e estanques, justapostas de forma arbitrária e classificadas em 

disciplinas científicas e disciplinas aplicadas. Nestes currículos, o estudo o estudo dos 

problemas de saúde ocorre isolado do contexto em que se inserem. E ainda, na realidade, 

trabalho, ensino e comunidade constituem-se espaços isolados, que ocasionalmente 

estabelecem algum nível de comunicação entre si. Referenciando-se em argumentos 

sociológicos de Santomé, Romano sai em defesa do currículo integrado:124 

[...] Essa modalidade curricular (currículo integrado) favorece uma educação que 
propicie a superação de visões alienadas da realidade, permitindo que as pessoas 
venham a aparecer como sujeitos da história. (...) Em vista da experiência humana 
ter um caráter de totalidade e o currículo integrado incorporar como princípio a 
interdisplinariedade, os estudantes adquirem hábitos intelectuais favorecedores das 
intervenções humanas em todas as perspectivas. (...) Estimula os sujeitos a analisar 
os problemas buscando soluções criativas, visto que aquilo que se estuda está 
sempre vinculado a questões reais e práticas.

125 

 

No sentido de viabilizar o acesso dos trabalhadores à formação profissional, a estratégia 

adotada foi no sentido da descentralização dos cursos por meio de convênios com as 

Secretarias de Saúde nos municípios interessados. 126 

 

3.3.2.  Programa de Formação de Agentes Indígena de Saúde  

A formação de agentes indígenas de saúde no país foi historicamente marcada por 

treinamentos promovidos por instituições religiosas e organizações não-governamentais- 

ONGs até que a FUNASA assumisse o Programa de formação de AIS enquanto diretriz para a 

implementação da Política Nacional de Saúde Indígena e para a consolidação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas. Mesmo na vigência da gestão FUNASA, esta reconhece que o 

processo de formação de AIS vem se dando de forma heterogênea e muitas vezes descontínua, 

em que pesem as diferenças regionais relativas a questões ambientais, culturais, políticas e 

gerenciais, bem como dificuldades de permanência das equipes de saúde em áreas indígenas 

ou mesmo a elevada rotatividade dos profissionais das equipes de saúde. 

                                                 
124 ROMANO, Regina Aurora Trino. Da reforma curricular à construção de uma nova práxis pedagógica: a 

experiência da construção coletiva de um currículo integrado. Dissertação de Mestrado. 1999, p. 46 
125 Ibid. p. 51 
126PEREIRA, I.B. e RAMOS, M. apud OLIVEIRA, S. C. Op.cit. p. 54 
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Cabe ressaltar o restrito acesso da população indígena à escolarização básica, o que 

dirá à educação profissional. Neste sentido, foi imprescindível pensar em estratégias que 

pudessem viabilizar o acesso à formação profissional para esta população historicamente 

excluída, bem como alternativas pedagógicas que viessem ao encontro dos anseios de 

autonomia dos povos indígenas, em especial no que tange aos cuidados com a saúde frente à 

drástica mudança no perfil de doenças que acometem estes povos. 

Assim se fez oportuna, por parte do DESAI/FUNASA, a incorporação de experiências 

inovadoras já consagradas no campo da saúde para a formação de trabalhadores em serviço, 

demandando o apoio de instituições parceiras formadoras que garantissem o acompanhamento 

pedagógico do processo e a certificação profissional, com vistas ao posterior prosseguimento 

de estudos. 

O Programa de Formação de Agentes Indígena de Saúde tem por princípio garantir aos 

povos indígenas o acesso a conhecimentos da medicina ocidental, em uma perspectiva 

complementar aos saberes tradicionais. O Programa se respalda na Legislação Educacional 

vigente, na perspectiva de garantir o prosseguimento da profissionalização em nível 

técnico.127  

Quadro 3 – Níveis de educação profissional e requisito de escolaridade 

Níveis da educação profissional Acesso por nível de escolaridade 

1. Formação Inicial e Continuada 

dos trabalhadores 

Para todas as pessoas que pretendem se preparar para o 

mundo do trabalho, por meio de atualizações, 

capacitações, aperfeiçoamento e especialização, 

independente do grau de escolaridade. A entrada na 

formação inicial é universal. 

2. Educação Profissional Técnica 

de nível médio 

Para aqueles que já tenham concluído o ensino 

fundamental e estão cursando concomitantemente o 

ensino médio ou para aqueles que já tenham concluído 

o ensino médio. 

                                                 
127LDB nº 9394/96 e Legislação da Educação Profissional. A formação inicial de AIS está amparada no Decreto 

5154/2004 no que tange à possibilidade de formação inicial e continuada de trabalhadores independentemente 
de pré- requisitos de escolaridade, em que pese o grave déficit escolar da população indígena. Decreto nº 
5.154/2004, Art. 3º, Parágrafo 1º: Itinerário formativo é o conjunto de etapas que compõem a organização da 
educação profissional em uma dada área, possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.  
PEREIRA, Izabel Brasil e RAMOS, Marise Nogueira. Educação Profissional em Saúde, 2006, p.42. 
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3. Educação Profissional 

Tecnológica de graduação e 

Pós Graduação 

Ensino Superior ao nível de graduação ou pós-

graduação.  

 
FONTE: FUNASA/DESAI: Documento Norteador da Formação dos Agentes Indígenas de Saúde e Agentes 
Indígenas de Saneamento, 2004. 

 

Pretende-se que o processo de formação capacite os AIS para atuarem junto à equipe 

de saúde, direcionando os conhecimentos teórico-práticos em ações de promoção à saúde, 

prevenção e atenção básica às doenças e agravos que acometem os povos indígenas. Pretende-

se ainda que o processo de formação possa contribuir para a reorganização do serviço no nível 

local, na perspectiva da reorientação do modelo assistencial,128 processo indissociável das 

ações de educação permanente para a equipe de saúde que atua em áreas indígenas.129  

A metodologia proposta está fundamentada na pedagogia problematizadora,130 

inserindo-se no campo da educação histórico-crítica. Tem por princípios a integração teoria-

prática, a integração ensino-serviço-comunidade, a construção coletiva dos conhecimentos a 

partir do referencial cultural dos próprios aprendizes e a relação indissociável entre o processo 

de formação e de organização dos serviços, na perspectiva apontada por AZEVEDO: 

[...] O movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO proposto por essa metodologia 

(problematizadora), requer que o educador oriente sistematicamente a reflexão e 

análise, a partir das próprias percepções iniciais do aluno, estimulando a observação, 

a indagação e a busca de respostas. As situações analisadas são retiradas da 

realidade do educando (situações de vida e de trabalho), partido da realidade e a ela 

retornando, não num sentido imobilista, mas de TRANSFORMAÇÃO (grifos da 

autora)131  

 
A Pedagogia Problematizadora apresentada por Juan E. Dias Bordenave pode ser 

representada pelo diagrama conhecido como “Método do Arco”: 

                                                 
128 A proposta de reorientação do Modelo Assistencial em uma perspectiva de Vigilância da Saúde pauta-se na 

implementação de políticas públicas saudáveis  e ações intersetoriais de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde, sendo  imprescindível a participação de todos os profissionais de saúde e da população. Este Modelo 
vem superar as limitações dos modelos anteriores – Hospitalocêntrico, centrado na rede hospitalar e na atuação 
do profissional médico, como também do Modelo Sanitarista, centrado em campanhas sanitárias, programas de 
saúde e na atuação de sanitaristas. TEIXEIRA, Carmem Fontes, PAIM, Jairnilson Silva e VILASBÔAS, Ana 
Luiza. I SUS, Modelos Assistenciais e Vigilância da Saúde, 1998, p. 18 

129 FUNASA, Op. cit. 2005,  p.3 
130 MINISTÉRIO DA SAÚDE: Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor: Área da Saúde, 1994, p.24 
131 BORDENAVE, Juan E. D. apud  AZEVEDO, Maria Lúcia. Educação de Trabalhadores da Enfermagem com 

Enfoque na Pedagogia da Problematização: Avaliação de uma Experiência no Rio de Janeiro. Dissertação de 
Mestrado, 1992, p. 22 e 23 



 

 52 

Figura 2 – Arco de Maguerez 

 

 
 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE: Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor: Área da 

Saúde, 1994. 

 

As experiências de aprendizagem previstas no currículo estimulam a relação e 

interação entre as diferentes concepções culturais acerca dos agravos e doenças, suas causas, 

formas de abordagem terapêutica e medidas de prevenção e controle, valorizando e 

preservando o conhecimento dos povos indígenas acumulados durante gerações. 132 

O entender da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da Universidade Federal de São 

Paulo - USMA/UNIFESP, pioneira na formação de indígenas para o trabalho em saúde 

Parque Indígena do Xingu – PIX junto à Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, os 

princípios pedagógicos que norteiam a metodologia problematizadora são especialmente 

facilitadores da relação intercultural, permitindo ao estudante indígena a apropriação de 

novos conhecimentos dentro do marco do pensamento indígena. Em que pese estar sendo 

implementada há poucos anos, na avaliação de Lavínia Oliveira 133 são muitas as evidências 

encontradas na melhoria do processo pedagógico realizado no Xingu com a utilização da 

metodologia da problematização, o que pode se justificar pelos princípios que a 

fundamentam:  

[...] Essa metodologia tem a sustentação conceitual dos padrões culturais que dizem 

respeito à visão de mundo, tradições, estrutura familiar e trajetória de formação 

                                                 
132 FUNASA, Op. cit. 2005, p.4. 
133 USMA/UNIFESP apud OLIVEIRA, Lavínia. S. de S., Formação e inserção institucional de agentes indígenas 

de saúde no sistema único de saúde: um estudo de possibilidades. Tese de Doutorado, 2002, p.84-85 
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construída pelo educando, através de sua história pessoal e do grupo familiar ao qual 

pertence, configurando seus pensamentos e percepção da realidade.134 

 
O endosso à metodologia problematizadora também está posto na proposta elaborada 

pela ONG Saúde Sem Limites - SSL para a formação de Agentes Comunitários Indígenas de 

Saúde - ACIS, na perspectiva de que a valorização do sujeito que aprende e do universo 

sociocultural dos educandos, o princípio educativo do trabalho e a construção coletiva do 

conhecimento são grandes diferenciais dessa metodologia que parecem aproximar-se do 

pensamento ameríndio.135 

A estrutura curricular foi organizada na perspectiva de Currículo Integrado estando 

organizada em seis módulos temáticos enfocando as doenças e agravos de maior impacto 

epidemiológico entre os povos indígenas. 

O Módulo Introdutório é necessariamente o primeiro a ser trabalhado por introduzir o 

contexto das relações interculturais e suas implicações no processo saúde-doença. A situação 

de saúde dos povos indígenas em cada local ou região, ou seja, o critério epidemiológico, 

indica a opção pelos Módulos subseqüentes. As competências e habilidades previstas no 

processo de formação serão desenvolvidas ao longo destes Módulos. 

Cada Módulo se desenvolve em períodos de concentração quando os alunos são 

reunidos em sala de aula para atividades teórico-práticas e em períodos de dispersão, em que 

os agentes atuam nas suas aldeias junto à equipe de saúde, integrados ao processo de trabalho 

desenvolvido nas comunidades. 

No que se refere a competências profissionais, o conceito de competência e 

habilidades que sustenta esta organização curricular alinha-se à matriz crítico-emancipatória 

na visão de Deluiz, sendo expressa como a capacidade de enfrentar situações e 

acontecimentos próprios de um campo profissional, com iniciativa e responsabilidade, 

segundo uma inteligência prática sobre o que está ocorrendo e com capacidade de 

coordenar-se com outros atores na mobilização de suas capacidades.136 

                                                 
134 OLIVEIRA, LSS, Op.cit. p.84.  
135 Saúde Sem Limites. Referencial Curricular para a Formação de Agentes Comunitários de Saúde Indígena. 

2005, p.16  
136 “A matriz crítico-emancipatória tem seus fundamentos teóricos no pensamento crítico-dialético, atribuindo-

lhe um sentido que atenda aos interesses dos trabalhadores. Pretende apontar princípios orientadores para a 
investigação dos processos de trabalho, para a organização do currículo e para uma proposta de educação 
ampliada”. DELUIZ, Neise, O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho e na 
Educação: Implicações para o Currículo, 2001, p.17 
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A noção de competência proposta nos Referenciais Curriculares Nacionais da 

Educação profissional de Nível Técnico pode se entendida como: 

[...] enquanto ações e operações mentais, (que) articulam os conhecimentos (o 
“saber”, as informações articuladas operatoriamente), as habilidades (psicomotoras, 
ou seja, ou “saber fazer” elaborado cognitivamente e sócio-afetivamente) e os 
valores, as atitudes (o “saber ser”, as predisposições para decisões e ações, 
construídas a parir de referenciais estéticos, políticos e éticos) constituídas de forma 
articulada e mobilizados em realizações profissionais com padrão de qualidade 
requeridos, normal ou distintivamente, das produções de uma área profissional. 137 

 

Espera-se no processo de formação de AIS o desenvolvimento das seguintes 

competências:138  

� Elaborar seu plano de trabalho com base na identificação das necessidades 

relacionadas ao processo saúde-doença, de acordo com o contexto de sua 

atuação. 

� Desenvolver ações de promoção à saúde indicadas para as diferentes fases dos 

ciclos de vida 

� Realizar ações de promoção da saúde que resultem na melhoria da qualidade 

de vida, utilizando os recursos dos serviços e práticas existentes, de forma 

articulada com os recursos de outros setores. 

� Empreender ações básicas de atenção à saúde individual, familiar e coletiva, 

com ênfase na prevenção das doenças transmissíveis e no monitoramento do 

meio ambiente. 

� Planejar seu trabalho, atuando individualmente ou em equipe, avaliando e 

orientando o processo de atenção básica sob sua responsabilidade. 

 

A avaliação da aprendizagem nesta proposta é vista enquanto atividade permanente e 

indissociável da dinâmica de ensino-aprendizagem devendo pautar-se na essência do processo 

da aprendizagem, o qual requer “tempo, exercício e maturação para que se produza as 

sucessivas aproximações e avanços no domínio do objeto de estudo”, sendo tratada em uma 

perspectiva diagnóstica e processual.139. 

                                                 
137 DELUIZ, Neise, Op. cit., p.17 
138 FUNASA, Op. cit. 2005, p.11-13. 
139Ministério da Saúde. Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor: Área da Saúde. Brasília. 1994, p.49 
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4.  PESQUISA DE CAMPO: O ESTUDO DE CASO DO RIO DE JANEIRO 

 

4.1. FORMAÇÃO DE AIS NO RIO DE JANEIRO: CONTEXTO DE 2003-2004 

A ocupação indígena no estado do Rio de Janeiro deu-se no final da década de 1950 a 

partir do deslocamento dos Guarani Mbya vindos dos estados sul do Brasil e de regiões da 

Argentina e Paraguai em direção à Serra do Mar. Em meados dos anos 1980 estes Mbya 

instalaram-se no Estado do Rio de Janeiro no municípios de Paraty e Angra dos Reis.  140 

Em Paraty, aproximadamente 26 famílias Mbya constituíram a aldeia de Parati Mirim 

no distrito de Patrimônio. Uma parentela Nhandeva constituiu a aldeia de Araponga em 

meados da década de 1970. Ambas as aldeias foram demarcadas ao início da década de 1990.  

No município de Angra dos Reis, próximo ao Bracuhy, formou-se uma nova aldeia, 

denominada Sapukai, com uma parentela Guarani Mbya, para onde rumaram depois famílias 

originadas de reservas em Santa Catarina e no Paraná. 

A aldeia de Rio Pequeno, criada entre 2002 e 2003, localiza-se em Paraty a cinco 

quilômetros da cidade. A comunidade tem uma parentela vinculada ao sub-grupo Kaiowa, 

originados do centro-oeste.do país.  

Duas aldeias foram constituídas recentemente a partir de deslocamento de famílias 

originadas da aldeia de Parati Mirim. A aldeia de Mamanguá em 2006, localizada no Saco de 

Mamanguá, área de preservação ambiental no município de Paraty, em processo de 

reconhecimento pela FUNAI.  O assentamento de Camboinhas em Niterói constituiu-se em 

abril de 2008 entre a lagoa de Itaipu e o mar, a partir de deslocamento de famílias procedentes 

de Parati Mirim.  

O acesso às aldeias  de Angra dos Reis e Paraty é feito por terra, com exceção de 

Mamanguá, onde só se chega por mar. Camboinhas tem acesso por terra e pela Lagoa de 

Itaipú. 

A distribuição população indígena nas aldeias do estado Rio de Janeiro, atualmente 

com 541 indígenas, está apresentada no Quadro 4.141  

                                                 
140 PISSOLATO, Elizabeth. A Duração da Pessoa, 2007 p. 44 e BARROS, Armando e CASTRO, Renata. Ara 

Reko: Memória e Temporalidade Guarani, 2005, p. 105 
141 Informação da Assessoria Indígena da CORE-FUNASA/RJ em setembro de 2009 
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Figura 3 – Localização das aldeias Guarani no Estado do Rio de Janeiro 

 

 

FONTE: Acervo da Assessoria Indígena – FUNASA/CORE-RJ, 2009. 

 

Figura 4 –– Localização das aldeias Guarani e das Unidades de Referência para 

Atenção à Saúde 

 

Fonte: Acervo da 

Assessoria Indígena – FUNASA/CORE-RJ, 2009.
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Quadro 4 – População indígena no Estado do Rio de Janeiro 

Paraty Angra dos 

Reis 

Niterói 

Mamanguá Araponga Parati Mirim Rio Pequeno Sapukai Camboinhas 

14 24 124 25 321 42 

FONTE: Assessoria Indígena/CORE-RJ/FUNASA, setembro/2009 

 

A Atenção à Saúde Indígena 

As ações de atenção à saúde indígena no Estado do Rio de Janeiro são coordenadas 

pela Assessoria de Saúde Indígena – ASIN, ligada à estrutura administrativa da Coordenação 

Regional da FUNASA – CORE/RJ e reportando-se tecnicamente ao DSEI Litoral Sul, com 

sede em Curitiba/PR.  

A base de execução das ações de atenção à saúde desenvolvidas nas aldeias localiza-se 

no Polo Base142 de Angra dos Reis, sediado em Mambucaba, conforme proposto nas 

diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A área de 

abrangência dessas ações compreende os municípios de Angra dos Reis, Paraty e Niterói, 

onde estão localizadas as aldeias indígenas e o acampamento de Camboinhas.143 

A situação de saúde nestas aldeias caracteriza-se pela prevalência de doenças do 

aparelho respiratório, verminoses, piodermites, diarréias, gastroenterites de origem infecciosa. 

A ocorrência de casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST é baixa.144 

A situação de saúde bucal dos Guarani no estado do Rio de Janeiro estudada por 

Alves Filho em 2007 evidenciou crescimento de valores de CPO-D145 em crianças a partir dos 

                                                 
142 Os Pólos-Base se constituem na primeira referência para os Agentes Indígenas de Saúde que atuam nas aldeias. 

Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município de referência, neste último caso 
correspondendo a uma unidade básica de saúde já existente na rede de serviço daquele município. Cada Pólo-
Base cobre um conjunto de aldeias e sua equipe, além de prestar assistência à saúde, realizará a capacitação e 
supervisão dos AIS. Os Pólos-Base estão estruturados como Unidades Básicas de Saúde e contam com atuação 
de Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, composta principalmente por Médico, Enfermeiro, Dentista e 
Auxiliar de Enfermagem. As demandas que superam a capacidade de resolução no nível dos Pólos-Base são 
resolvidas das mais variadas formas, de acordo com as realidades locais, especialmente por serviço 
especializado na sede do próprio município ou no mais próximo Disponível em 
www.funasa.gov.br/internet/desai/distritosEspeciais.asp. Consulta em 10 de outubro de 1009. 

143 FUNASA - CORE/RJ - ASIN. Perfil Epidemiológico e Sanitário das Aldeias Guarani no Polo de Angra dos 
Reis/ Rio de Janeiro, 2008, p. 1 

144 Não há casos de tuberculose, hanseníase, HIV positivo, doenças crônico-degenerativas como câncer. FUNASA 
- CORE/RJ- ASIN. Op. cit. 2008, p. 2 

145 CPO-D – Média de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados. 

 



 

 58 

6 anos, como também perda dentária desde a infância até idades posteriores, embora os 

índices em crianças, adolescentes e adultos sejam inferiores à média nacional. Destaca-se o 

grande número de dentes perdidos e de sangramento gengival em mulheres. Este estudo 

reitera a importância do investimento em ações educativas e de promoção da saúde, para além 

do âmbito restrito aos aspectos técnicos da odontologia. 146 

A atenção à saúde bucal é realizada em conformidade com as Diretrizes para a 

Atenção à Saúde Bucal nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e em consonância com os 

princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal.147 

Dentre as ações de atenção integral à saúde implementadas nas aldeias destacam-se 

aquelas previstas nos Programas de Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos 

Povos Indígenas, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança 

Indígena148,, a implantação da Política de Assistência Farmacêutica para o subsistema de 

saúde indígena e o Programa de Imunização nas aldeias. A cobertura vacinal é de 100% da 

população em todas as faixas etárias, não havendo, portando a ocorrência de acasos de 

doenças imunopreveníveis. 

No que se refere às ações de saneamento em área indígena, foram instalados nas 

aldeias sistemas simplificados de abastecimento de água e rede de coleta e melhorias 

sanitárias, tais como a construção de banheiros, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, 

tanques, filtros e reservatórios de água..149 

Cabe ressaltar, no que se refere aos programas de saúde implementados nas aldeias, o 

impacto de ações desenvolvidas pelos AIS e AISAN na situação de saúde da comunidade. 

 

Formação de AIS e AISAN 

A formação de AIS no estado do Rio de janeiro teve início em 2003, por meio de 

parceria entre a Assessoria Indígena/FUNASA/CORE-RJ e Escola Técnica de Saúde/SES-RJ. 

Entendendo a importância da articulação intersetorial enquanto prerrogativa para a 

reorientação do modelo assistencial em uma perspectiva de promoção da saúde, foi sendo 

                                                 
146 ALVES FILHO, Pedro. A Saúde Bucal dos Índios Guarani no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de 

Mestrado, 2007, p. iv. 
147 FUNASA. CORE/RJ. ASIN. Op. cit. 2008, p. 2, 4. 
148As gestantes são acompanhadas no pré natal na própria aldeia, em torno de 50 % dos partos são realizados nas 

casas das índias com a ajuda de parteiras indígenas, e o os outros 50% são realizados nas maternidades dos 
municípios, as índias por muitas vezes escondem a gestação até o quinto mês, as mesma  não gostam de 
virem ao posto de saúde para fazerem as consultas, e quando se descobre a gravidez não dá para se fazer 
todas as consultas preconizadas no pré natal. FUNASA. CORE/RJ. ASIN. Op. cit. 2008, p. 2 

149 Idem 
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tecida uma rede de instituições no âmbito do Estado, que se envolveram em uma parceria 

produtiva, especialmente no campo da educação e saúde. 

Foram implementados dois módulos do currículo em 2003 e um módulo em 2004, 

contemplando um total de treze AIS e AISAN. O delineamento das atividades conjuntas 

previu preparo tanto antropológico150 quanto pedagógico para os técnicos envolvidos. 

O Módulo Introdutório do currículo foi implementado em agosto e setembro de 2003, 

com a primeira turma de 13 AIS e AISAN das aldeias Araponga, Sapukai e Parati Mirim, dos 

quais nove estão atuando. 

O Módulo Saúde da Mulher, da Criança e Saúde Bucal transcorreu entre outubro e 

dezembro de 2003 e o Módulo Parasitoses Intestinais e Doenças e Pele transcorreu em 

novembro e dezembro de 2004. Participaram destas etapas10 alunos das aldeias Araponga, 

Sapukai, Parati Mirim e Rio Pequeno. 

Como alguns AIS e AISAN foram substituídos e outros novos foram incorporados, 

especialmente após a criação das aldeias de Mamanguá e de Camboinhas, duas novas turmas 

do processo de formação foram criadas, sendo que uma delas já cursou o Módulo Introdutório 

de 2006 e a última estará iniciando o curso em outubro de 2009. O número de AIS e AISAN 

em processo de formação e em atuação nas aldeias está detalhado no quadro a seguir: 

Quadro 5 - AIS e AISAN no Estado do Rio de Janeiro 

Paraty Angra dos 

Reis 

Niterói 

 

 

Parati 

Mirim 

Araponga Rio 

Pequeno 

Mamanguá Sapukai Camboinhas 

AIS 02 02 01  04 01 

AISAN 01 01 01 01 02  

FONTE: Assessoria Indígena/CORE-RJ/FUNASA, outubro/2009 

 

O perfil de escolarização dos AIS que atuam no estado caracterizava-se pela 

escolaridade incompleta no ensino fundamental, com aquisição precária da leitura e da escrita, 

seja em português, seja em guarani. Este cenário levou a FUNASA a convidar o Programa dos 

                                                 
150 As capacitações em Antropologia Guarani foram ministradas por profissional da FIOCRUZ. (Anexo F) 
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povos indígenas da UERJ e o Leio da UFF a realizarem parceria com a Escola Técnica de 

Saúde “Enf. Izabel dos Santos”- ETIS-SES/RJ e as Secretarias de Educação dos Municípios 

de Angra dos Reis e Paraty, para a constituição de uma classe de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, desenvolvendo-se de 2004 a 2007, contemplando AIS, AISAN e professores 

indígenas.151  

 

Avaliação preliminar do processo formativo 

Em trabalho monográfico de pós-graduação pretendi explorar aspectos da formação 

profissional dos AIS, ainda em curso, na perspectiva de inferir o desenvolvimento de 

competências profissionais para o trabalho nas comunidades indígenas junto à equipe de 

saúde. Cabe ponderar que meu olhar neste processo não se dissocia de minha inserção em 

instituição formadora vinculada ao poder público estadual e marcada por processos de 

formação descentralizados152. Daí resultou que minha atuação no processo se deu mais em 

situações de planejamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem junto a gestores, 

instrutores e alunos do que em situações de campo onde se dão as atividades-fim previstas no 

currículo, ou seja, os momentos teórico-práticos (concentrações) e de prática supervisionada 

nas comunidades (dispersões). 

Neste estudo considerei os registros realizados com depoimentos dos agentes de saúde 

por ocasião dos momentos avaliativos que coordenamos ao final dos Módulos do Currículo153 

já implementados. Das falas dos AIS pretendi realizar uma análise preliminar na perspectiva 

de inferir as competências e habilidades profissionais por eles desenvolvidas até então. 

A partir desta perspectiva de competências considerei no estudo a hipótese de que a 

proposta pedagógico-curricular adotada no Programa de Formação de Agentes Indígenas de 

Saúde154 poderia viabilizar o desenvolvimento por parte dos AIS de competências 

                                                 
151 A metodologia da escolarização, em regime presencial e semi-presencial, enfatiza as relações entre Educação, 

Saúde e Meio Ambiente, pautando-se no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) e 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCN ). Toda a formação proposta baseou-se 
na concepção e produção de materiais paradidáticos bilíngües, a partir das necessidades locais, tendo em vista a 
interculturalidade da proposta e seu caráter interinstitucional. BARROS, Armando e CASTRO, Renata. Op. 
cit., 2005, p. 108. 

152 O processo de formação descentralizado se dá por meio de convênios de cooperação técnica firmados entre a 
Etis/SESDEC-RJ e as Secretarias Municipais de Saúde onde se instalam os Centros de Formação Programática 
Descentralizados- CEPDs. 

153Módulo Introdutório e Módulos: Saúde da Mulher, da Criança e Saúde Bucal e Parasitoses Intestinais e 
Doenças de Pele. 

154 FUNASA. Formação de Agentes Indígenas de Saúde, 2002, p.4 
FUNASA. Educação Profissional Básica para Agentes Indígenas de Saúde: Módulo Introdutório, 2005, p. 3. 
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profissionais para uma atuação autônoma. Pude inferir que as habilidades necessárias para tal 

ainda estão em desenvolvimento, considerando-se em especial a insuficiência de registros 

relativos a situações de campo nas fichas de avaliação da aprendizagem. 

Entendi ser pertinente o estudo mais apurado da atuação dos AIS em campo, em 

situações cotidianas de trabalho junto à comunidade e à equipe de saúde. Estou certa de que as 

situações pontuais de avaliação realizadas não dão conta de dar voz aos alunos-índios sobre o 

processo por eles vivenciado, muito menos de oportunizar a análise das repercussões da 

atuação dos AIS na situação de saúde das comunidades indígenas. 

Na análise dos depoimentos dos agentes de saúde, tanto expressos verbalmente e 

transcritos quanto os escritos é fundamental destacar que estas falas foram explicitadas e 

registradas em situações particulares de avaliação fora, portanto, do cotidiano de atuação 

destes em suas comunidades, ou seja, o Auditório bakhtiniano. Nestes casos, as 

especificidades do Auditório enquanto espaço/ambiente escolar e institucional, bem como o 

sentido que direcionou os enunciados dos AIS para os técnicos de saúde, demarcou o 

conteúdo do que foi exposto: a ênfase nas doenças e em suas formas de tratamento e a 

invisibilidade do ponto de vista da cosmologia Guarani sobre o processo saúde-doença e 

sobre alternativas terapêuticas da medicina tradicional, com o uso de ervas medicinais.  

Considerei ainda que tais eventos transcorreram sob a predominância de uso da língua 

portuguesa em detrimento da língua materna guarani, podendo-se inferir que a desvantagem 

lingüística poderia implicar em maior dificuldade para os agentes de saúde no que se refere a 

comunicação e aprendizagem. 

Com a conclusão da primeira turma de Ensino Fundamental pelo programa de 

Escolarização em setembro de 2007, espera-se que as dificuldades dos agentes acerca de 

leitura, escrita e cálculos matemáticos sejam minimizadas na continuidade dos próximos 

módulos do curso, cuja retomada faz-se necessária com a maior brevidade, de modo a 

otimizar os ganhos de aprendizagem relativos ao processo de escolarização. 
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5.  PESQUISA DE CAMPO: DAS FALAS DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 

Tomando-se em conta a perspectiva dialógica de pesquisa, constituindo-se como uma 

relação entre sujeitos, cabe situar, no caso deste estudo, o contexto de minha relação como os 

sujeitos- índios/agentes de saúde pesquisados. Minha inserção neste cenário deu-se desde a 

implantação do programa de formação dos AIS no estado do Rio de Janeiro, embora em 

situações pontuais desenvolvidas fora das aldeias e em espaços institucionais. Minha atuação 

foi no sentido de coordenar atividades de planejamento e avaliação do processo ensino-

aprendizagem, bem como de participação em atividades pertinentes às práticas curriculares155. 

Isto posto, entendo que meu papel estaria associado pelos AIS à representação da instituição 

formadora à qual pertenço, reconhecida como parceira da FUNASA no processo de formação 

profissional, o que pode ser evidenciado nas seguintes falas: 

[...] Ela é da Escola Técnica de Saúde. (AIS Domingos Venite– Aldeia Sapukai).156 

[...] A Escola Técnica tem ajudado muito a gente (AIS Pedro Mirim- Aldeia Parati 
Mirim). 

 
A identificação de meu papel no processo de formação por parte destes AIS 

certamente contribuiu para a delimitação do campo discursivo e para a direcionalidade dos 

enunciados nas entrevistas desenvolvidas no trabalho de campo, centradas em questões de 

natureza epistêmica e pedagógica, com relativa isenção de inferências de questões político-

admnistrativas próprias do processo de trabalho local. 

Tendo como eixos a investigação dos embates epistêmicos no processo de formação e 

a constituição da subjetividade destes índios em alteridade interétnica, algumas questões 

marcaram minha reflexão sobre possíveis abordagens do tema nas entrevistas com alguns AIS 

e com um cacique e Pajé.  

No primeiro eixo, considerando como tema transversal a atenção à saúde, foram 

abordadas questões relativas entendimento do processo saúde-doença e da inserção dos 

                                                 
155 Participação em Seminário de antropologia envolvendo AIS, EMSI e técnicos da ETIS em Angra dos Reis, 

2003. Coordenação de Seminário de avaliação do Módulo Introdutório em Angra dos Reis, 2003. Participação 
em Aula inaugural do Projeto de Escolarização no Rio de Janeiro, 2004. Coordenação de Oficina de avaliação 
do processo de formação em Angra dos Reis, maio de 2005. Coordenação de Oficina para revisão do Módulo 
Parasitoses Intestinais e Doenças de Pele, em Patrimônio, Paraty, 2005. Participação em Pré-Conferência 
Local de Saúde Indígena em Angra dos Reis, 2006. Entrevista a três AIS para elaboração de capítulo de livro 
previsto em Projeto de Pesquisa desenvolvido pelo LEIO-UFF com vistas à produção de material didático, 
realizada no Polo Base em Angra dos Reis, 2007. Participação em Cerimônia de Formatura da Escolarização 
em Ensino Fundamental em Angra dos Reis, 2007. Participação em Oficina de avaliação do processo de 
formação em Patrimônio, Paraty, 2008. 

156 Fala de um agente de saúde em referência à minha pessoa por ocasião de reunião de Conselheiros Locais de 
Saúde em Patrimônio, em agosto de 2009. 
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agentes no cotidiano do trabalho junto à equipe de saúde, focando em ações consideradas 

controversas, a meu ver, pelos embates epistêmicos, tais como a realização de visitas 

domiciliares e de práticas educativas junto à comunidade. 

Do ponto de vista da educação, foram contemplados aspectos da formação no que toca 

aos conteúdos curriculares do Módulo Introdutório (Anexo G) e à metodologia preconizada 

no programa. Também considerei pertinente explorar questões conjunturais que impactam no 

processo de formação, tais como os critérios de seleção e indicação de índios/alunos (pelas 

lideranças), situações estas que têm polemizado o debate em nível nacional sobre a atuação 

dos AIS, configurando-se enquanto embates políticos e administrativos.157 No caso específico 

do estado do Rio de Janeiro justificou-se considerar as repercussões do processo de 

escolarização destinado especialmente a estes agentes de saúde. 

No sentido de evidenciar o caráter enunciativo no discurso dos índios-agentes de 

saúde, cabe situar suas falas enquanto expressão de sujeitos étnicos que transitam, no campo 

da saúde, entre o mundo da medicina tradicional Guarani e o mundo da medicina ocidental ou 

Juruá. O trânsito por relações sociais e culturais de natureza distintas, por vezes antagônicas, 

certamente não se dá sem implicações para esses índios- agentes de saúde em termos de 

constituição de uma subjetividade tensionada, podendo até mesmo, nas palavras de Barros158, 

constituirem-se como sujeitos duplos.  

 

5.1. EIXO 1 – AOS EMBATES EPISTÊMICOS NA RELAÇÃO DE ALTERIDADE/DIALOGIA DO 

ÍNDIO-AGENTE DE SAÚDE NO CONTEXTO DE SUA ATUAÇÃO JUNTO À EQUIPE DE 

SAÚDE OCIDENTAL. 

 

5.1.1. Tema transversal: saúde 

Agentes de Saúde enquanto elo de ligação entre estatutos epistêmicos distintos 

acerca de saúde e doença 

As falas de agentes de saúde das duas aldeias estudadas vêm de encontro à 

prerrogativa da política de atenção à saúde indígena no sentido de que os AIS se constituam 

                                                 
157 A Oficina Formação e Inserção Profissional de AIS e AISAN apontou como recomendação: Fortalecer o 

Conselho Local e o Conselho Distrital quanto aos critérios de indicação de AIS e AISAN. FUNASA, 2008, 
mimeo, p.5 

158 Aspectos apresentados por BARROS, A. em seminário de dissertação realizado em 04/04/2008 



 

 64 

como elo entre suas comunidades e o sistema de saúde e para sugerir itinerário terapêutico em 

contexto intercultural. 

Ficam evidentes nos depoimentos a seguir, a importância do papel dos AIS enquanto 

intermediador entre estas duas epistemes e como intérprete, para além da tradução língua 

materna - língua portuguesa, mas também pelo domínio de conteúdos e significados do campo 

saúde - doença na episteme não-indígena: 

[...] Primeira coisa que até hoje a gente vem falando, mesmo quando uma criança ou 
um idoso vem se queixando de dor, com febre ou outro tipo de reação que ele tá 
sentindo, então nós, agente de saúde, que somos Guarani, a gente respeita o Pajé. 
Por isso a gente pede que aquele paciente vá primeiro no Pajé, prá poder o Pajé vê, 
né. 

[...] Aí o Pajé vai dizer, se é uma doença espiritual ele vai resolver. Agora se não é 
prá ele, então ele vai dizer que tem que levar prá equipe (de saúde). Então tinha 
aquela dificuldade quando você levava (o paciente) pro hospital ou pro posto de 
saúde e tinha a dificuldade de dizer pro médico o quê tava sentindo e aonde que tava 
sentindo, aonde que tava aquela dor, né. Então eles tem essa dificuldade de tá 
explicando pro médico. Então hoje a gente vem se interessando prá ser um agente de 
saúde que vai tá falando através do paciente, a gente fala na nossa língua pro 
paciente que aí a gente tem facilidade de tá explicando pro médico. Então hoje a 
gente trabalha assim em conjunto, então na verdade hoje melhorou muito, mudou 
bastante. (AIS Pedro Mirim) 

[...] Eu falo isso sempre prá um parente ou paciente. Então a gente trabalha junto 
com a medicina do branco e a medicina da nossa cultura e hoje trabalha assim em 
conjunto e acredita nos Pajé. (AIS João da Silva) 

[...] Aqui a gente trabalha em conjunto, em parceria, é claro que nós somos uma 
equipe só, a gente ajuda um ao outro (...). Aqui nós temos uma organização da 
equipe que a gente se ajuda todo mundo.  (AIS Pedro Mirim) 

 

No que se refere a itinerário terapêutico, considero importante destacar o ponto de 

vista da episteme indígena na voz de um cacique e Pajé, acerca de sua relação com um 

médico da equipe,159 por exemplificar a atitude dialógica de um profissional da medicina 

ocidental para com a liderança local em consideração com seu saber étnico, para além de uma 

postura etnocêntrica. 

[...] O médico que entrou primeiro na aldeia, ele sentou comigo. Como você quer 
cacique? Quando o doutor chegar, fala comigo e pergunta quantas crianças tem para 
eu ver. Ah, tem umas quatro ou dez crianças. No outro dia, chega e eu digo que não 
tem nenhuma pra atender, volta sem atender. Se eu deixá, você leva mulher para o 
hospital, tem que falar comigo primeiro. (Cacique Sr Augustinho) 

 

                                                 
159 O depoimento do cacique refere-se a Dr. Andrey Moreira Cardoso, profissional citado com freqüência por 

agentes de saúde e lideranças. Este médico, atualmente pesquisador da FIOCRUZ, integrou a equipe de 
atenção à saúde indígena nas aldeias de Angra dos Reis e de Paraty no período de dezembro de 1999 a outubro 
de 2003. A entrevista foi realizada em 05/08/2009 em Patrimônio, Paraty/RJ 
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O discurso do agente de saúde-índio, a seguir, evidencia seu olhar para com a 

tecnologia médica ocidental acerca dos rituais terapêuticos, bem como as relações que faz 

sobre a necessidade de apropriação deste saber, considerando-se a mudança do perfil de 

morbidade na comunidade indígena em decorrência das relações interculturais.  

[...] Hoje como tem essa burocracia e essa política, o Juruá fala na medicina Juruá. 
Mas na verdade essa medicina já é nossa, só que eles tem um tipo de fabricação que 
sai de outro tipo de medicamento, assim tudo envidrado. Então é um pouco 
diferente, isso daí eu acho que é só pra enganar mesmo, porque o medicamento é 
uma só. Só que Juruá que fez aquela política, né, a metodologia do Juruá.(...). Hoje 
nós somos obrigados de ter medicamento Juruá porque tá havendo muita doença, 
doença de fora e prá doença espiritual não tem medicamento. Hoje a gente precisa 
da medicina Juruá, porque nós tamos no meio do povo Juruá, então é mais fácil vir 
uma doença que vem de fora, da poluição, do ar, da mudança de tempo (AIS Pedro 
Mirim) 

[...] Na medicina Juruá, se você tá com gripe, vai tomar um xarope, se tá com dor de 
cabeça, vai ter que tomar um Paracetamol ou uma Dipirona (...). Na medicina Juruá 
tem que somar a dose, prá quantos quilos, prá quantos dias; em casa, qual a hora que 
pode dar, que não pode atrasar, não pode adiantar. Tudo isso tem na medicina Juruá. 
Então na medicina Juruá é um pouco complicadinho, porque você tem que tá 
sabendo tudo. (AIS Pedro Mirim) 

 

Está presente ainda na voz do agente de saúde a visão da comunidade acerca da 

eficácia sintomática do tratamento Juruá, com a pronta adesão ao uso de medicamentos 

antitérmicos e analgésicos: 

[...] Mas a mãe, em vez de levar pro Pajé já vem logo aqui no posto, vem pedir, né, 
nós não podemos negar, então pega um Paracetamol e dá, então mudou muito nesse 
caso. (AIS Pedro Mirim) 

 

Agentes Indígenas de Saúde e comunidade 

A identificação étnica e o respeito da comunidade para com o trabalho dos AIS foram 

apresentados nas seguintes falas dos agentes de saúde, referindo-se à prática de visita 

domiciliar: 

[...] Eles vê a gente como agente e como guarani também, eles respeitam muito, eles 
não tratam a gente como Juruá chegando lá. Porque é assim, quando um Juruá 
chega eles se sentem envergonhados. (AIS Ivanildes Silva)  

[...] Quando eu chego pra fazer uma visita eles respeitam muito, né, porque eu sou 
agente de saúde e sou índio também. Mas é, então a gente conversa né, a gente tem 
que levar e saber conversar com aquela família também pra poder ser respeitado. 
(AIS Pedro Mirim) 

 

No que se refere à relação dos AIS com os sujeitos de suas comunidades, cabe lembrar 

os princípios que norteiam a seleção de agentes comunitários de saúde expressos nas políticas 

públicas, de que tenham procedência das próprias comunidades, no sentido de manutenção do 
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vínculo social e cultural. O vínculo com a comunidade aparece nas falas dos AIS, manifesto 

no interesse pelo trabalho comunitário: 

[...] Como teve dois óbitos no mesmo ano, em 88, eu me envolvi nisso, sempre 
acompanhando, sem saber se um dia eu teria chance de trabalhar na área de saúde. 
Quando eu era criança, tinha uns doze anos, eu já vinha com essa intenção (...)  
Então eu sempre me interessei, como não tinha ninguém eu me interessei em ajudar 
a comunidade aqui. (AIS Domingos Venite) 

[...] Eu já pensava nisso porque a gente não ia continuando do jeito que vivia 
antigamente, então eu pensei assim, eu vou ter que me interessar pelo trabalho, 
ajudando a comunidade. Pra poder quando chegar um dia as pessoas me considerar 
como agente de saúde. (AIS Pedro Mirim) 

 

Por outro lado, o critério adotado na seleção dos AIS por indicação das lideranças 

locais, conforme consta na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, tem 

resultado em implicações tanto no processo de trabalho quanto no processo ensino-

aprendizagem dos agentes. O perfil inadequado, a falta de interesse de alguns AIS para o 

trabalho em saúde e a evasão dos agentes durante o processo de formação foram apontados 

em seminários de avaliação realizados em 2000160, 2001161 e 2008162. Como contraponto, 

apresento o argumento sobre a importância da atuação dos sujeitos das comunidades 

indígenas na regulação das ações dos AIS, na perspectiva de participação e controle social, 

princípios básicos expressos na política pública de saúde, conforme expresso no depoimento 

do agente de saúde: 

[...] Vamos supor que primeira coisa, nós agentes de saúde tem que mostrar que 
somos responsáveis naquilo ali, a comunidade com certeza vai tá respeitando a 
gente, porque é o meu trabalho. Se eu não mostrar, aí a comunidade vai dizer, esse é 
o agente de saúde, mas ele não tá fazendo certo. (AIS Pedro Mirim) 

 

O princípio de controle social sustenta a atuação dos Conselhos de Saúde na regulação 

das ações de atenção à saúde implementadas nas aldeias. A fala do cacique, por ocasião de 

reunião do Conselho Local de Saúde Indígena expressa um ponto de vista de liderança 

indígena sobre a questão: 

[...] O guarani tem quem abrir a boca com o Juruá, falar o que tá faltando, cada um 
tem que falar e o cacique também. (Cacique Sr. Augustinho) 

                                                 
160 FUNASA. Relatório de avaliação do processo de formação nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, 2000, 

apud OLIVEIRA. L. S. Op.cit. 2002, p. 34 
161 FUNASA. Relatório de reunião de avaliação do processo de formação de Agentes Indígenas de Saúde 

realizada, contando com representantes do DESAI/FUNASA, instrutores dos cursos de Agentes Indígenas de 
Saúde de 8 DSEIs e  profissionais envolvidos  na elaboração da proposta de formação de AIS. Brasília, 10 e 11 
de dezembro de 2001, mimeo, (Anexo H) 

162FUNASA. Relatório da Oficina Formação e Inserção Profissional dos Agentes Indígenas de Saúde e Agentes 
Indígenas de Saneamento - AISAN, Brasília, 13 a 15 de maio de 2008, mimeo. (Anexo I) 
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5.1.2. Tema transversal: educação 

Formação de AIS no processo de trabalho nas comunidades indígenas 

A avaliação por parte do DESAI sobre o programa de formação de AIS e AISAN 

reitera sua prioridade no cenário de políticas de saúde indígena, constituindo-se como uma 

estratégia positiva para garantir saúde e dignidade aos povos indígenas 163. As dificuldades 

referidas quanto ao processo de formação em nível nacional são bastante semelhantes, em que 

pesem as diferenças em termos de atenção à saúde, em contextos políticos, gerenciais, 

geográficos e epidemiológicos tão distintos nos DSEIs, sem contar as especificidades étnicas 

de cada povo, conforme evidenciado em trabalhos institucionais apresentados em fóruns sobre 

educação em contextos interculturais164  

Embora os relatos em avaliações informais e em reuniões de grupos de trabalho165 

expressem com veemência as dificuldades enfrentadas no processo de formação, o DESAI 

reconhece suas dificuldades em realizar monitoramento, acompanhamento e supervisão das 

ações nas várias instâncias do processo de formação, como também dificuldade em 

consolidar os dados e produzir informações nacionais e ainda de avaliar o impacto das 

capacitações de profissionais e de AIS no serviço.166  

Cabe ressaltar o empenho da gestão da COPAS no sentido de superar as dificuldades 

que impactam no processo de formação, mantendo um fórum permanente de discussões sobre 

o tema, o que pode ser constatado pelos relatórios dos sucessivos eventos167 de avaliação e 

planejamento promovidos, especialmente com propostas de intervenção no sentido de superar 

questões de natureza pedagógica168.  

                                                 
163 FUNASA, Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde– AIS. Trabalho apresentado ao II 

Seminário Internacional de Práticas Educativas em Contexto Intercultural. Campo Grande. 2006, p.1 
164 FUNASA, A Formação de Agentes Indígenas de Saúde – AIS no âmbito da Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas: Brasil – 1999 a 2005. Trabalho apresentado ao Primer Foro Nacional Nacional 
de Salud de los Pueblos Indígenas. San José. Costa Rica, 2005 e FUNASA, Op. cit. 2006 

165 FUNASA, Op. cit. 2001 (Anexo H) 
166 FUNASA, Op. cit. 2006, p.12. 
167 FUNASA, Op. cit. 2001.  

FUNASA, Oficina de Avaliação e Aprofundamento Pedagógico: Formação de Agente Indígena de Saúde, 
julho/2003; 
FUNASA, Oficina de Trabalho para definição de estratégias de acompanhamento do processo de 
formação de AIS, setembro/2003; 
FUNASA, Memória de Reunião de Trabalho Sobre Formação de AIS e AISAN, 2004  
FUNASA, Op. cit. 2005  
FUNASA, Relatório da Oficina Formação e Inserção Profissional dos Agentes Indígenas de Saúde e 
Agentes Indígenas de Saneamento, 2008 

168 FUNASA. Oficina de Avaliação e Aprofundamento Pedagógico: Formação de Agente Indígena de Saúde. 
Brasília. Julho de 2003 (Anexo J) 
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Para além das dificuldades propriamente pedagógicas e lingüísticas, a fala 

institucional aponta questões relativas a graves repercussões nas sociedades referentes à 

estrutura social, sistema econômico, relações pessoais, relações de poder e papéis sociais, 

gerando conflitos de saberes e de práticas relativas à saúde. 169 

 

Sobre a escolaridade dos Agentes indígenas de Saúde 

A baixa escolaridade dos AIS tem sido apontada em nível nacional como um dos 

principais fatores relacionados às dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos e 

dificuldade para os técnicos/instrutores no manejo do processo ensino-aprendizagem, 

conforme consta nos relatórios de avaliação, em que pesem conteúdo e complexidade 

temática do currículo proposto no Programa e, principalmente, as dificuldades evidentes no 

estudo em outra língua que não a materna.170  

A seleção de índios para atuarem como para agentes de saúde em suas comunidades 

não tem pré-requisitos de nível de escolaridade, tomando-se como critério que o índio seja 

alfabetizado preferencialmente, conforme consta no documento Formação Inicial para 

Agentes Indígenas de Saúde171. Tal dispositivo amparou-se na legislação nacional172 que 

garante acesso universal em nível de formação inicial, ou seja, não há exigência de 

escolarização para ingressar em curso profissionalizante. 

O DESAI reconhece a heterogeneidade, principalmente no que diz respeito à 

escolaridade dos candidatos à formação de agentes indígenas de saúde, ainda a importância 

vital da garantia de oferta de ensino fundamental em programas especiais para jovens e 

adultos como componente fundamental na formação de Agentes Indígenas de Saúde, o que 

requer estreita cooperação com o Ministério da Educação e Secretarias Estaduais de 

Educação. Tais diretrizes implicam em estabelecimento de parcerias com instituições 

autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação do respectivo Estado.  

Dados do DESAI de 2008 apontavam para o quantitativo no país de 3926 

alunos/AIS173 e 3.926 alunos/AISAN em momentos distintos processo de formação174 sendo 

                                                 
169 FUNASA, Op. cit. 2003, p.13 
170 FUNASA, Op. cit. 2005, p.10 e FUNASA, Op. cit. 2006, p.12 
171 FUNASA. Op. cit. 2002, p.4. 
172 Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 que regulamenta a educação profissional 
173 Dados DESAI/COPAS de agosto de 2008 do apontam para a o quantitativo de 3.963 AIS atuando em todo o 

país, sendo 2771 homens e 1135 mulheres. Em relação ao quantitativo de AISAN, os levantamentos do 
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que entre 80% e 90% aproximadamente, não possuem sequer o ensino fundamental completo, 

o que inviabilizaria qualquer processo formativo que exigisse grau de escolaridade.175 

Por outro lado, o censo escolar indígena de 2005 revelou que os povos indígenas 

entraram na era da escolarização, pois o ensino fundamental foi o que mais avançou, com um 

crescimento de 40% nos últimos três anos, especialmente a segunda etapa, o que implica em 

aumento da demanda para o ensino superior. A região sudeste foi a de menor crescimento 

percentual no país-2,91%, dentre eles, o estado do Rio de Janeiro foi o que apresentou índice 

de menor crescimento-0,13%, enquanto o maior aumento ocorreu na região norte, com 52, 

7%.176 

No sentido de facilitar aprendizagem dos AIS o Programa recomenda a integração de 

habilidades de leitura, escrita e operações matemáticas aos conteúdos curriculares.177 O 

Estado de Mato Grosso foi além, estruturando um currículo diferenciado em que, a cada 

Módulo da formação de AIS foram integradas as disciplinas do currículo de ensino 

fundamental, configurando um currículo integrado entre formação profissional e ensino 

fundamental.178 

No caso do Rio de Janeiro, os 13 alunos da primeira turma concluíram o ensino 

fundamental na modalidade EJA em 2007 com certificação pela Secretaria de Educação de 

Angra dos Reis, enquanto a segunda turma com 6 AIS encontra-se em curso. Cabe ressaltar 

que o processo de escolarização no estado foi implantado após a realização de três módulos 

curriculares da formação, até mesmo no sentido de facilitar a aprendizagem dos conteúdos 

                                                                                                                                                         
DENSP de 2008 descrevem o total de 3.926 indígenas em atuação na área de saneamento, sendo 2.771 
homens e 1.135 mulheres. Informação de Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona), Coordenadora da 
COPAS/DESAI, em 10 de setembro de 2009 

174 Os dados de agosto de 2008 apontam que dos 3.963 AIS em atuação,  estão com os 06 Módulos do Currículo 
já concluídos e em processo de certificação: 55 Ais do DSEI Pernambuco, (certificação agendada para o dia 
30.09, pela Escola da Paraíba), 25 do DSEI Araguaia (sem data marcada - Escola de Araguaína, que está 
sendo incorporada à Secretaria de Educação de Tocantins) e 20 do DSEI Kaiapó Redenção/PA (nesse caso, 
não há nenhuma informação de um centro formador que esteja responsável). Outros 424 foram certificados 
pelas Escolas Técnicas do SUS - ETSUS dos respectivos estados, abrangendo os Distritos do Ceará (17), 
Leste de Roraima (372) e Cuiabá (35), desde o início do Programa de Formação. No Dsei Xavante tem 87 
AIS com os módulos realizados na etapa de concentração. Estamos em processo de discussão com a escola 
Técnica de Saúde de MT para ver as possibilidades de certificação. Informação de Raimunda Nonata Carlos 
Ferreira (Ramona), Coordenadora da COPAS/DESAI, em 10 de setembro de 2009. 

175 FUNASA, Op. cit. 2005, p.10 
176

 MEC, 2006, p.139- 140 
177 FUNASA, Op.cit. 2005, p. 2 
178

 A formação de AIS no estado de Mato Grosso está sendo realizada por meio de parceria da entre a Escola de 
Saúde Pública/SES e a FUNASA, envolvendo os DSEIs Xavante, Kaiapó e Cuiabá. Informação de Maria das 
Graças de Oliveira Figueiredo da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso - ESP/MT, em 11/09/2009. 
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curriculares previstos no Programa, atendendo à demanda dos alunos e dos profissionais de 

saúde envolvidos no processo de formação. 

Nas falas dos agentes de saúde a seguir podemos identificar a apropriação do uso da 

língua portuguesa e da linguagem matemática enquanto ferramentas de trabalho, 

caracterizando as vozes do modelo de produção da tecnologia de saúde ocidental, em especial, 

os registros de produção de ações em uma perspectiva quantitativa:  

[...] (No trabalho como agente de saúde) usamos português. A gente escreve nas 
visitas, acompanhando um paciente, tudo tem que escrever a produção. Se não, no 
final o agente não tá trabalhando, tem que escrever o dia-a-dia. O chefe chega aqui 
para ver como a gente tá fazendo, se está fazendo direito, então a gente tem que 
escrever. (AIS Domingos Venite) 

[...] Aqui a gente faz assim, a gente pega os nomes (das pessoas da comunidade 
atendidas), onde a gente foi, a data de nascimento (das crianças), quantos anos ele 
tem. Como exemplo, ontem eu fiz uma visita (domiciliar), ponho na folha de 
produção. Como eu levei três crianças ontem (ao hospital), eu ponho o nome delas, 
se fez nebulização, o que o médico prescreveu, quantas vezes por dia tem que fazer a 
nebulização. Você tem muito trabalho. (AIS Domingos Venite) 

[...] A gente anota os nomes, os dados, o ano, tudo certinho prá poder depois 
mandar. Porque depois nós somos cobrados, até a própria FUNASA diz assim, por 
que os agentes de saúde e a equipe não tá trabalhando? Né, porque naquela época 
agente não tinha costume de tá escrevendo tudo que a gente fez. Então, parece que, 
eu mesmo percebo por mim mesmo, quando eu trabalhei, chega uma hora que dá 
uma preguiça de tá escrevendo aquilo tudo. Então, pra mim eu que não precisa 
escrever na época, só que... eu achava que não precisava escrever, aí então a 
FUNASA dizia: - “Cadê o trabalho dos agentes de saúde?” Eles tão vendo que tem 
muito trabalho aqui, só que não tá vendo a escrita. E hoje não, a gente já escreve até 
mesmo na visita domiciliar. A gente escreve na entrega de medicamento, as contas 
também, a gente escreve pra controlar a dosagem do medicamento, né. Então, hoje 
eu já tenho mais experiência porque tem vários tipos de medicamento que tem que tá 
dando certinho, pro peso da criança. (AIS Pedro Mirim) 

[...] Por exemplo, hoje tivemos as pesagens das crianças, né, então tudo tem que ser 
anotado. (AIS Pedro Mirim) 

[...] Eu acho que essa escolarização, eu achei muito importante porque (...) até na 
escrita que têm alguns acentos, aquelas coisas né. Então, agora ficou mais claro pra 
gente porque tinha dúvida (...) só que agora é mais fácil pra mim até prá escrever. 
(AIS Ivanildes Silva) 

 

Há que se ressaltar a importância dos registros dos agentes de saúde, não apenas no 

que se refere ao desenvolvimento da habilidade de comunicação escrita e para além de uma 

perspectiva de controle do processo de trabalho. Os registros realizados pela equipe de saúde 

são fundamentais para a manutenção de um sistema de coleta e fluxo de dados de saúde que 

sustentam o Sistema de Informações em Saúde Indígena – SIASI179. O modelo de saúde 

                                                 
179 O SIASI deverá subsidiar os órgãos gestores e de controle social quanto à indispensável compatibilidade entre 

o diagnóstico situacional dos problemas de saúde identificados e as prioridades estabelecidas nos níveis 
técnico, social e político, visando a coerência entre as ações planejadas e as efetivamente executadas. 
FUNASA, Op. cit. 2002, p. 16. 
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vigente, pautado em uma perspectiva de vigilância da saúde, subsidia-se em indicadores 

calculados matematicamente, utilizados na avaliação da atenção à saúde e da organização do 

serviço, particularmente no que diz respeito ao acesso, cobertura e efetividade.180 

 

Sobre a avaliação do Módulo Introdutório (Diarréia/Desidratação e Infecções 

Respiratórias) da formação de AIS no Rio de Janeiro 

Após a conclusão Módulo Introdutório da formação inicial de AIS181 em 2003 foi 

realizada uma reunião, para avaliação do processo ensino-aprendizagem envolvendo os 

alunos, técnicos/instrutores e técnicos da ETIS e gestores da Assessoria Indígena. A análise 

dos depoimentos dos AIS nos sugeriu o desenvolvimento por parte dos Agentes de aspectos 

da aprendizagem relativos a conhecimentos, desempenhos e atitudes, como também o 

desenvolvimento de competências em uma perspectiva de atuação autônoma junto à 

comunidade, em especial no manejo de situações de encaminhamento de pacientes por 

diferentes itinerários terapêuticos, requerendo decisão pela indicação de tratamento 

tradicional indígena ou de tratamento da medicina ocidental.182 

Na análise dos enunciados dos AIS neste evento de avaliação coube-nos ponderar, em 

uma perspectiva bakhtiniana, a direcionalidade dos enunciados para técnicos da medicina 

ocidental não-indígena, em um auditório institucional, representando agencias do poder 

estatal no que se refere à saúde e educação – Assessoria Indígena da FUNASA e Escola 

Técnica de Saúde, conforme concluído em meu estudo monográfico sobre o tema: 

[...] Estas falas foram explicitadas e registradas em situações particulares de 
avaliação fora, portanto, do cotidiano de atuação destes nas comunidades. Há que se 
considerar, nestes casos, as especificidades do contexto enquanto espaço/ambiente 
escolar e institucional, bem como o sentido que direciona as falas dos agentes para 

                                                 
180 FUNASA, Op. cit. 2000, p.17 
181

 A avaliação do Módulo Introdutório foi realizada em Angra dos Reis nos dias 9 e 10 de outubro de 2003. 
Dentre os aspectos positivos apontados pelos AIS, destacam-se as falas relativas aos ganhos da formação, tais 
como: melhor entendimento de termos técnicos, mais facilidade para identificar as doenças, possibilidade de 
mostrar para a comunidade o “valor” dos AIS, orgulho de poder ajudar a comunidade, mais “força” para 
encarar a comunidade. Duas situações merecem destaque, como o relato de um caso de atendimento de criança 
com diarréia e desidratação por vários dias que se reverteu com o acompanhamento do agente de saúde e 
orientações sobre reidratarão oral. O segundo caso se refere a atendimento de um caso de uma criança filha de 
pajé, com desnutrição e pneumonia grave, tendo sido a família convencida pelo agente de saúde a aceitar 
hospitalização. Também ficaram evidentes nos relatos dos dois casos acima o desenvolvimento por parte 
destes AIS de competências em uma perspectiva de atuação autônoma junto à comunidade, em especial no 
manejo de situações extremas de tensão intercultural, como nas situações de encaminhamento de pacientes por 
diferentes itinerários terapêuticos, o que requer decisão pela indicação de tratamento tradicional indígena ou de 
tratamento da medicina ocidental não-indígena. OLIVEIRA, SC, Op.cit. 2007, p. 24-25 

182 Ibid,  p. 31 
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os técnicos de saúde, demarcando o conteúdo do que foi exposto: a ênfase nas 
doenças e suas formas de tratamento e a invisibilidade do ponto de vista da 
cosmologia guarani sobre a abordagem do processo saúde-doença e sobre 
alternativas terapêuticas da medicina tradicional, como uso de ervas. É preciso 
considerar ainda que tais eventos transcorreram sob a predominância de uso da 
língua portuguesa em detrimento da língua materna Guarani, pode-se inferir que a 
desvantagem lingüística possa contribuir para a desvantagens para os agentes de 
saúde no que se refere a comunicação e aprendizagem.183 

 
Os depoimentos atuais dos agentes de saúde, passados seis anos da realização do 

Módulo Introdutório e após uma série de investimentos da Assessoria Indígena no sentido de 

inserir os AIS em atividades de capacitação, devem ser contextualizados em um deslocamento 

em termos de espaço e tempo. As falas evidenciam, no discurso dos agentes de saúde, a 

presença de vozes que ecoam do modelo de saúde Juruá no que se refere à tecnologia 

ocidental e trabalho junto à equipe de saúde não- indígena: 

[...] E o curso da gripe e da diarréia (Módulo Introdutório) foi importante, porque o 
as crianças que tavam com diarréia, com baixo peso, a gente tá conseguindo tirar. 
(...) Tudo isso, o curso ajudou muito pra gente. Hoje a gente tamos acompanhando 
mais de perto as crianças, idosos também. A gripe também, hoje a maioria da 
comunidade já vem entendendo a importância da vacina. Hoje a gente não tem 
nenhuma pessoa própria da comunidade que não aceita vacina. Então a gente teve 
um resultado muito importante através do nosso trabalho e da nossa equipe. (AIS 
Pedro Mirim) 

[...] É porque já faz muito tempo (que ocorreu o Módulo Introdutório), mas qualquer 
coisa que a gente tem dificuldade a gente pergunta para equipe, para o médico ou 
para o auxiliar, eles explicam. (...). Aqui a gente faz assim, (...) ontem eu fiz uma 
visita, ponho na folha de produção, como eu levei três crianças ontem, eu ponho o 
nome delas, se fez nebulização, o que o médico prescreveu quantas vezes por dia 
tem que fazer a nebulização. Você tem muito trabalho... (AIS Domingos Venite) 

[...] Achei importante, aprendi muito com o curso. Eu me sentia inseguro prá tá 
orientando a comunidade. Por que sem AIS, como a comunidade vai decidir alguma 
coisa. Me ajudou muito e acho que a comunidade gostou do trabalho que eu fiz. 
(AIS Pedro Mirim) 

 

Sobre curso de formação de AIS feito em língua portuguesa 

Segundo Gilvan Muller de Oliveira184 a questão do direito à língua, assim como os 

demais direitos humanos universais, tem sido historicamente um campo de tensões e de 

relações de poder e dominação. 

O Brasil, como a maioria dos países do mundo, pode ser considerado como plurilíngüe 

e multicultural, onde coexistem com falantes da língua oficial portuguesa, nações indígenas 

chamadas de autóctones e populações alóctones, provenientes de migrações de outros países. 

                                                 
183 Ibid,  p.33 
184 OLIVEIRA, G M. Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos. In: Novas Perspectivas em Política 

Lingüística, 2003, p.11 
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No entanto, desde a história colonial, passando pelo Estado Novo e até mesmo na 

história recente do Governo Militar, a ênfase política foi na imagem de um país cultural e 

lingüisticamente uniforme. Esta política de imposição do português e de integração das 

minorias lingüísticas mudou oficialmente com a Constituição de 1988185, com o 

reconhecimento aos direitos indígenas de direito sobres suas terras, cultura e línguas. No 

entanto, ainda são negados estes direitos aos falantes das línguas alóctones – os imigrantes – 

como também é forte a discriminação aos falantes de variedades não padrão da língua 

portuguesa. 

Os documentos internacionais recentes186 procuram estabelecer um fundamento legal 

novo para assegurar a proteção às minorias etnolinguísticas no interior dos Estados Nacionais. 

A Convenção 169 da OIT e a Declaração Universal sobre Direitos Indígenas, por exemplo, 

apresentam avanços significativos em matéria de direitos lingüísticos para os povos indígenas. 

A publicação no Brasil da Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos187 introduz o 

conceito de Direito Lingüístico, que certamente se constitui como importante instrumento 

contra a descriminação lingüística especialmente para os falantes das línguas das minorias, 

frente á hegemonia do português como língua oficial. 

No campo da educação indígena a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 se alinha a esta perspectiva de língua como direito e determina ao sistema de ensino a 

oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural.188 

No campo da saúde indígena, os documentos189 da FUNASA que traçam diretrizes 

para a atenção à saúde dos povos indígenas e para a formação de AIS, embora se pautem em 

perspectivas de saúde e de educação diferenciadas para a atuação em contexto intercultural 

deixam de mencionar explicitamente estratégias de ação no que toca às questões lingüísticas, 

                                                 
185 A Constituição Federal, promulgada em 1988, em seu Artigo 210, assegurou às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. OLIVEIRA, S.C. Op.cit., p.9 
186 A Convenção 169 da OIT e a Declaração Universal sobre Direitos Indígenas, por exemplo, apresentam 

avanços significativos em matéria de direitos lingüísticos para os povos indígenas. OLIVEIRA, S. C. Op.cit., 
p.19 

187 A Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos, promulgada em Barcelona em junho de 1996, declara que 
todos os povos têm direito a expressar e desenvolver sua cultura, sua língua e suas formas de organização, 
tem direito a se munir de suas próprias estruturas políticas, educacionais e de comunicação e de 
administração pública de contextos políticos de direito á terra e á língua. OLIVEIRA, S. C. Op.cit., p.13 

188 MEC. RCNEI, p. 32 
189FUNASA. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos indígenas, 2000 e FUNASA. Educação 

Profissional Básica para Agentes Indígenas de Saúde, 2002 
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em que pese a ampla diversidade sociocultural e étnica de povos indígenas nos diversos 

DSEIs: cerca de 222 povos, falantes de 180 línguas distintas.190 

A opção no Programa de Formação por pedagogias, conteúdos e dinâmicas 

específicas adaptados às particularidades étnico-culturais e lingüísticas próprias a cada 

povo indígena expressa no Documento Norteador da formação dos Agentes Indígenas de 

Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento, pautando-se na LDB, Artigo 78, foi a única 

diretriz pedagógica identificada sobre a contextualização curricular à diversidade lingüística, 

embora ainda esteja distante de uma proposta bilíngüe de intervenção.191 

A interferência no aprendizado dos AIS de dificuldades de ordem lingüística têm sido 

amplamente debatidas e sinalizadas em relatórios de avaliação do processo de formação.192 

A hegemonia do uso da língua portuguesa no currículo proposto, assim como na 

atuação de profissionais de saúde enquanto instrutores do processo de formação evidenciam a 

assimetria nestas relações interculturais. Cabe destacar o peso da indisponibilidade de 

recursos humanos preparados para o trabalho em contextos interculturais, mais 

especificamente no que se refere à extrema rotatividade de profissionais de saúde que atuam 

nas áreas indígenas.193 

Em avaliações informais do processo de formação em nível nacional há inúmeros 

relatos de experiências positivas com a participação de tradutores da comunidade indígena 

nos eventos de capacitação dos AIS. Um exemplo a ser destacado trata do processo de 

formação de AIS no DSEI Yanomami, em que o Módulo Introdutório do currículo foi 

traduzido nos quatro dialetos yanomami por índios bilíngües que acompanharam as 

capacitações.194. 

No caso do Rio de Janeiro195 os agentes de saúde Guarani manifestaram em várias 

oportunidades a preferência pela aprendizagem em língua portuguesa, confirmando-se nos 

seguintes relatos: 

[...] Primeiro que a doença não é nossa, a doença vem de fora. Então prá gente é 
importante tá ouvindo mais a língua português, porque tem vários tipos de doenças, 
os nomes, então é difícil pra gente tá guardando os nomes daquelas doenças. Prá 
mim não faz diferença como guarani como Juruá. (AIS Pedro Mirim) 

                                                 
190 MEC, 2006, p.43 
191 FUNASA, Op. cit.  2004, p.6 
192 FUNASA, Op. cit. 2001, p. 3; FUNASA, Op. cit. 2005, p.10 e FUNASA, Op. cit. 2006, p. 12 
193 FUNASA, Op. cit. 2001, p. 3; FUNASA, Op. cit, 2005, p.10 e FUNASA, Op. cit, 2006, p. 12 
194 Relato pessoal de Paulo Morais, odontólogo, à época do consultor do DESAI em 2005 
195

 No Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Educação incorporou ao sistema estadual de ensino do Estado a 
categoria "escola indígena", no âmbito da Educação Básica, através do Decreto 33.033, de 22 de abril de 2003. 
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[...] Não cansa muito, não. Aí pergunta pro professor prá ele falar mais simples. 
(AIS Ivanildes Silva) 

 

Vale apresentar o exemplo no estado do Rio de Janeiro de um professor de ciências do 

Projeto de Escolarização dos AIS que iniciou os estudos da língua guarani para dar 

continuidade à atuação docente junto aos agentes de saúde. 

 

Sobre a vivência na metodologia problematizadora adotada no Programa 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no Módulo Introdutório em 2003 

apontou a insatisfação dos alunos/AIS quanto à metodologia problematizadora adotada, 

conforme evidenciado nas falas de três deles: 

[...] Não gostei que a aula era mais desenho. Eu gosto mais de informação (AIS 
Pedro Mirim) 

[...] Eu não gostei de curso porque parece que nós damos aula pra branco (AIS João 
da Silva) 

[...] Eu não gostei porque falta mais livro pra gente lê na aldeia (AIS Vilmar 
Vilhares) 

 

Em meu estudo monográfico, apresentei uma justificativa para a não aceitação dos 

alunos quanto a experiências de aprendizagem ativas,196 em oposição ao uso exclusivo de 

tradicionais aulas expositivas, atribuindo o fato, sobretudo, às características da educação 

tradicional indígena, fundada na tradição oral. Também se pode aventar a atuação recente dos 

técnicos de saúde na função de instrutoria, já que não lhes é exigido formação docente prévia, 

quanto mais em pedagogias alternativas. 

Nesse sentido, no que se refere especificamente a questões de natureza pedagógica, os 

relatos dos agentes de saúde no Rio de Janeiro refletem a adesão a metodologias 

participativas, embora a tradição educacional indígena seja fundada na exposição oral, 

conforme explicitado nas seguintes falas:  

[...] Então, no meu entender, uma aula desse tipo, duas pessoas tá falando mais e a 
maioria tá comprando a conversa dessa pessoa, então às vezes eu falo assim: - “Fala 
você aí!”, porque ele também e obrigado a falar, ele também tá querendo se formar 
pra agente de saúde. Então não só eu, não e só o Domingos Venite, todo mundo tem 
que falar, todo mundo tem que tá dando sua opinião. Então a gente sempre falava, eu 
e o Domingos Venite que somos mais antigos de agente de saúde, então eu acho 

                                                 
196 O currículo propõe experiências de aprendizagem como debates, seminários, dramatizações (por exemplo, de 

situação de atendimento na comunidade), dinâmicas de grupo, elaboração de esquemas e mapas (das aldeias), 
desenhos (do corpo humano), entre outras. 
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bom isso. Porque o agente de saúde, pra ser agente de saúde ele tem que tá falando 
mesmo e o professor tem de dizer assim: -“Você tem que falar o que vocês acham, 
pra ouvir o que cada um tá se sentindo, se é bom ou não.” (...) O professor tem que 
tá fazendo isso mais pros alunos, porque só uma pessoa, duas pessoa falando pra 
todo mundo, aí quando ganha o certificado, todo mundo vai receber, e não só os dois 
que falou (AIS Pedro Mirim) 

[...] (O professor tem que) apontar assim pro aluno: - “Levanta ai, vem falar!” Tem 
que criar coragem. (...) Nós, os índios das quatro, cinco aldeias, a gente escuta, 
depois agente conversa entre nós (AIS Ivanildes Silva) 

[...] Pra ver como é costume de Guarani.  Na hora de professor tá dando aula, o 
Guarani não tem costume de falar assim: - “Pára ai um pouquinho que eu quero tirar 
uma dúvida”. Depois da fala do Juruá, a gente vai lá fora, a gente conversa um 
pouco, então assim a gente vai tirando dúvida. Mas naquele momento ali, todo 
mundo escuta, fica prestando atenção. Se tiver dúvida não pergunta na hora, não. 
Então vocês que acompanham a gente, vocês já vê como é. (AIS Pedro Mirim) 

 

A dialogia na relação AIS e profissionais da equipe de saúde  

Entendendo-se a metodologia adotada enquanto dialogia, mediação entre sujeitos em 

contexto de ensino-aprendizagem, mediação entre sujeitos operando em códigos culturais 

distintos, ressaltamos que o trânsito epistêmico por parte de profissionais/instrutores também 

não se dá sem dificuldades de natureza não estritamente pedagógica, mas também 

antropológica. 

Recorrendo aos relatórios de avaliação disponíveis, identificamos referências às 

dificuldades dos instrutores de compreensão da metodologia e da proposta de formação em 

serviço e ao pouco envolvimento destes no processo de formação. As justificativas apontadas 

relacionam-se a questões de natureza gerencial que impactam no processo de formação em 

serviço: sobrecarga de trabalho do enfermeiro, estratégias deficientes para resolver o 

problema da rotatividade dos profissionais das equipes.197 

O DESAI reconhece a necessidade de estruturação do processo e do espaço de 

trabalho enquanto ambiente formador que favoreça a aprendizagem, sem o que não haverá 

formação em serviço satisfatória. E aponta para a necessidade de definição de estratégias para 

que desenvolvimento da atenção à saúde não esteja desvinculado do processo de formação e 

para a garantia de apoio pedagógico aos instrutores no planejamento e avaliação dos 

cursos.198  

                                                 
197 FUNASA, Op. cit. 2001; FUNASA, Op. cit. 2005, e FUNASA, Op. cit. 2006 
198 FUNASA, Op. cit. 2005, p. 11 
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5.1.3. Tema transversal: antropologia  

Alteridade inter-étnica do índio/AIS com a equipe de saúde 

Os relatórios de avaliação sobre a atuação dos profissionais das equipes de saúde 

apontando o despreparo antropológico e o perfil inadequado para trabalhar com populações 

indígenas nos sugerem reflexões sobre a situação de alteridade inter-étnica do índio/AIS com 

a equipe de saúde.199 

As falas seguintes, entre tantas outras com características similares são apontadas com 

freqüência por profissionais de saúde que atuam na atenção à saúde indígena ao se referirem 

ao agente de saúde: 

[...] é preguiçoso 

[...] não tem compromisso com o trabalho 

[...] não tem responsabilidade 

[...] não cumpre horários 

[...] não cumpre com suas obrigações 

[...] sai da aldeia sem comunicar à equipe 

[...] falta ao trabalho sem comunicar à equipe 

[...] não faz visita domiciliar 

[...] não sabe ler e escrever 

 
Estes depoimentos foram colhidos por mim, na voz dos próprios técnicos das equipes 

multidisciplinares de saúde de diversos DSEIs, por ocasião de cerca de 20 Capacitações 

Pedagógicas200 em que atuei como instrutora no período de 2001 até o corrente ano, em 

estados brasileiros com características distintas - do Rio de Janeiro a Roraima.  

Estas apreciações sobre a atuação dos AIS decorreram da primeira atividade proposta 

na Capacitação Pedagógica que consiste no levantamento de problemas de desempenho dos 

AIS, com vistas à análise de possíveis causas e determinantes. (Anexo J) 201 

                                                 
199 FUNASA, Op. cit., p.10 
200 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor: Área de Saúde, 1994. Estas 

capacitações foram concebidas por consultores da OPS que implementaram o Projeto Larga Escala de 
Formação de Trabalhadores e têm sustentado os processos de formação de trabalhadores para o SUS nas 
Escolas Técnicas de Saúde da RETSUS, as Capacitações Técnicas instituídas pelos programas do Ministério da 
Saúde, como também nos programas de formação de AIS e AISAN propostos pela FUNASA. 

201 O objetivo desta atividade é destacar os problemas de desempenho dos AIS relacionados a causas e 
determinantes de natureza pedagógica, encaminhando-se as discussões para subsidiar propostas de intervenção 
que possam contribuir para a minimização dos referidos problemas. A partir daí são abordados princípios 
pedagógicos e didáticos que norteiam as tendências pedagógicas mais utilizadas nos processo de formação e 
capacitação em saúde: a Pedagogia Tradicional e a Tecnicista, em contraponto com a Pedagogia 
Problematizadora sugerida. 
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No que se refere ao posicionamento dos profissionais de saúde manifesto em seus 

discursos ficam evidentes enquanto causas dos problemas apontados questões de natureza 

cultural e antropológica. Pode-se facilmente identificar nestes casos a ressonância das vozes 

da cultura nacional acerca das características dos índios, ecos da retórica colonialista, como 

também ainda ecoam as vozes da cultura ocidental capitalista no que se refere ao modelo de 

produção capitalista. 

No sentido de trazer algumas reflexões que possam contribuir para análise destes 

problemas sob o ponto de vista da antropologia, aponto as semelhanças nos enunciados dos 

profissionais de saúde contemporâneos com outros construídos ao longo dos séculos, desde o 

“descobrimento do Brasil” a partir da teoria de Viveiros de Castro202 sobre a suposta 

inconstância do gentio brasileiro: 

[...] Eis a inconstância deste povo, belo exemplo da natureza corrompida do 
homem203 

[...] São inconstantes e variáveis 204 

[...] Eram falsos e infiéis; inconstantes e ingratos. 205 

[...] A importação de mão-de–obra  africana, é sabido, foi freqüentemente justificada 
pela incapacidade dos índios suportarem o trabalho na plantation canavieira. 206 

[...] (Os antigos moradores da terra) dificilmente se acomodavam... ao trabalho 
acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea 
era para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade 
forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Versáteis ao extremo, eram-lhes 
inacessíveis as noções de ordem, constância, exatidão, que no europeu formam 
como uma segunda natureza e parecem requisitos fundamentais da existência da 
sociedade civil207 

 
Segundo Viveiros de Castro as referências à inconstância da alma selvagem estão 

presentes nos discursos que remontam à Companhia de Jesus, passando pela antropologia 

racialista de Giberto Freire e até mesmo por autores muito mais politicamente corretos – 

Buarque de Holanda.   E ainda não estaria restrita apenas às coisas da fé, mas seria como um 

traço definidor de caráter, consolidando-se como um dos estereótipos do imaginário 

nacional: o índio mal-converso que, á primeira oportunidade manda Deus, enxada e roupas 

ao diabo, retornando feliz à selva.208 

                                                 
202 VIVEIROS DE CASTRO, E. A Inconstância da Alma Selvagem. 2002, p. 186-187 
203 LÉRY, 1578 apud, VIVEIROS DE CASTRO, E. Op. cit. p. 186-187 
204 VASCONCELOS, 1663 apud VIVEIROS DE CASTRO, E. Op. cit. p. 186-187 
205VARANHAGEN, 1854 apud VIVEIROS DE CASTRO, E. Op. cit. p. 186-187 
206 FREYRE, 1933 apud VIVEIROS DE CASTRO, E. Op. cit. p. 186-187 
207 BUARQUE DE HOLANDA, 1936 apud VIVEIROS DE CASTRO, E.  Op. cit. p. 186-187 
208 VIVEIROS de CASTRO, Op. cit. p. 186-187 
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Recorro a esta característica inconstante própria dos índios para apontar as 

semelhanças entre os discursos dos profissionais de saúde e aqueles relatados pelo 

antropólogo carioca, entendendo os pontos em comum como decorrentes da construção 

discursiva social e histórica sobre o índio na cultura brasileira durante cinco séculos. 

A desconstrução deste discurso decorrente de um olhar eurocêntrico sobre a cultura 

indígena é fundamental para a incorporação de um enfoque intercultural de na formação e 

desenvolvimento de recursos humanos em saúde, de forma a cumprir as diretrizes propostas 

pela OPS e pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

 

5.2. EIXO 2: - A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE DO ÍNDIO-AGENTE DE SAÚDE 

5.2.1. Tema transversal: saúde 

Concepção de saúde e doença 

A clássica dualidade entre “doença de branco- doença de índio” referida pelos estudos 

de etnomedicina de grupos indígenas brasileiros209 aparece reiteradas vezes nas falas dos 

agentes de saúde, aqui tratadas como doença espiritual em oposição à doença de fora ou 

doença do branco - juruaraxy210, exemplificadas nas seguintes falas: 

[...] Bem, hoje pra falar a verdade assim, antigamente era doença mais comum, né. 
Hoje já é uma doença mais pesada, mas hoje o que tá dando mais doença mesmo é a 
doença que vem de fora, né. (AIS Pedro Mirim) 

[...] Porque agora eu sei também que as crianças pegam também as doenças do 
branco, porque os pais os alimentam com a comida Juruá, então a doença entra na 
aldeia pelos pequenos. (Cacique Sr. Augustinho) 

[...] (Doença espiritual) é um pouquinho diferente das doenças dos brancos. (AIS 
João da Silva) 

 
Do mesmo modo, está presente a oposição entre medicina tradicional e medicina 

ocidental não-indígena. Outras referências à medicina tradicional também ocorreram com as 

denominações nossa medicina ou simplesmente a medicina, em oposição à medicina dos 

brancos ou Juruá: 

[...] A gente fala muito: - “Ô mãe, quando a criança ficá com dor de cabeça, faz uma 
medicina, você tem isso aqui. Se você não quiser fazer então leva lá no Pajé”. Então, 
nós, agente de saúde, é importante saber a medicina Juruá e a nossa medicina, 
porque a nossa medicina é pra todas as doenças também. (AIS Pedro Mirim) 

                                                 
209 VERANI aponta três categorias básicas utilizadas pelos Guarani-Mbya de Paraty: doença espiritual, doença 

do mundo e doença de fora. VERANI, Cibele & FARIAS, Ivan. Cultura e atenção diferenciada a saúde para 
os Guarani-Mbya de Paraty (Rio de Janeiro/Sudeste do Brasil), 2001. 

210 PISSOLATO, E. Op.cit., 2007, p.235  
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[...] Então eu voltei e trabalhei como agente de saúde, a medicina dos brancos e a 
nossa. (AIS João da Silva) 

[...] Bom, na verdade a gente trabalhava mais assim com a medicina... é medicina 
tradicional, então a gente tinha muito na mata, até hoje tem. Então a gente não 
acompanhava mais assim o paciente quando fosse uma picada de cobra, porque não 
tinha outro tipo de soro. (AIS Pedro Mirim) 

 
As características da medicina tradicional guarani expressas pelos agentes 

entrevistados se alinham com o exposto no texto da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas situando os sistemas tradicionais indígena de saúde enquanto uma 

abordagem holística de saúde, tendo por princípio a harmonia de indivíduos, famílias e 

comunidade com o universo que os rodeia. Fica evidente também, enquanto causas das 

doenças tidas como espirituais, o desequilíbrio nas relações com os seres sobrenaturais que 

habitam a natureza, conforme referido por Verani211, daí a importância da freqüência à opy na 

cultura Guarani, enquanto medida de promoção da saúde e tratamento de doenças espirituais. 

[...] É assim, né, a mata tem um espírito dele, que nem a gente também, se a gente se 
cortar a gente fala: -“Ai!” Um pouquinho de dor que a gente tem. Então a mata é 
assim também, a terra, a pedra, a natureza, o rio. Às vezes o dono do rio lá não quer 
que a gente mexa tanto com a água. Aí pode ter uma doença assim espiritual (....). 
Então isso vem orientando na casa de reza. A partir das seis horas, sete horas, então 
as mães e os pais já não deixam mais as crianças brincar. (AIS Pedro Mirim) 

[...] Tem o espírito da noite. (...) Mas diz também a cultura, que os espíritos, que 
nem as pessoas, tem algumas pessoas  bonzinhos e tem alguns maus. Então, se eles 
na gostam da pessoa, mesmo a pessoa não mexendo com ele então ele vai.... (AIS 
Ivanildes Silva) 

[...] Bom, na verdade porque antigamente já se prevenia mais né, não saia muito pra 
cidade. Meu pai falava muito, como ele era Pajé a gente utilizava a casa de reza. 
Porque acho que hoje assim muitas pessoas, até eu mesmo, agente de saúde, a gente 
fala muito na reunião com a comunidade pra não ir muito pra cidade, porque a 
primeira coisa a doença vem de lá, né. Mas hoje a gente também se mantém através 
de cidades, né. (AIS Pedro Mirim) 

 

Também focamos as falas dos agentes de saúde sob a perspectiva de Langdon212 ao 

classificar os sistemas indígenas de saúde como sistemas xamânicos ou cosmológicos 

implicando na interação de fatores físicos, sociais e espirituais relacionados ao processo 

saúde-doença e de cura.  

                                                 
211 VERANI, Cibele & FARIAS, Ivan. Cultura e atenção diferenciada a saúde para os Guarani-Mbya de Paraty 

(Rio de Janeiro/Sudeste do Brasil), 2001. 
212 LANGDON, Esther Jean. A tolerância e a política de saúde do índio no Brasil: são compatíveis os saberes 

biomédicos e os saberes indígenas? In: Povos Indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e 
solidariedade. 2001, p. 167 
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As categorias utilizadas por Langdon (Quadro 6) para caracterizar estes sistemas em 

oposição à biomedicina, tais como a ênfase na prevenção e o caráter secreto e informal podem 

ser identificadas nas falas destes índios: 

[...] O Juruá quer saber muito como é a medicina tradicional, como é que bom 
aquilo ali. Com certeza, o cacique, o Pajé não vai dizer: -“Isso aqui é bom pra isso”. 
Ele vai dizer um pouquinho, mas não vai dizer tudo. Então nós, agente de saúde, é 
importante saber a medicina Juruá e a nossa medicina, porque a nossa medicina é 
pra todas as doenças também.  (AIS Pedro Mirim) 

[...] Que nem aconteceu com o Sr. Miguel, ele passou pelo Pajé, mas naquele tempo 
a Pajé não tava aí. Aí ele foi para o hospital, o médico falou que ele ia fazer um tipo 
de cirurgia, mas quando ele foi fazer o exame de novo a doença dele sumiu, aí até o 
médico ficou surpreendido com isso. (AIS Ivanildes Silva) 

 
Quadro 6 – Categorias comparativas entre Biomedicina e Sistemas Médicos 

Xamânicos 

Biomedicina 
 

Sistemas Médicos Xamânicos 
 

Biológica 
 

Social, ecológico, cosmológico 
 

Cura: sintomática 
 

Cura: restauração do bem-estar 
 

Pública 
 

Secreto 
 

Sintomas corporais 
 

Sintomas corporais e externos ao corpo 
 

Curativa 
 

Preventivo 
 

Escrita 
 

Oral 
 

Formal 
 

Informal 
 

 
Fonte: LANGDON, E.J. 2001, p. 167 

Algumas características das doenças tidas como espirituais-mba’eaxy213 foram 

apresentadas pelos agentes de saúde: 

[...] Pra gente perceber que é uma doença espiritual é assim, eu tô bem agora, de 
repente tô sentindo dor. Então é uma doença espiritual que eu tô tendo, aí eu tenho 
que tá indo lá no Pajé. (AIS Pedro Mirim) 

[...] A mãe vem e diz que a criança levantou com febre e eu falo com o agente de 
saúde e falo que o filho dela levantou com febre. Estão sempre estão me pedindo 
orientação lá na minha aldeia. Eu trabalho como Pajé e minha esposa com os 
remédios, então se em duas noites o nosso remédio não adiantou tem que levar para 
o Juruá. (Cacique Sr. Augustinho) 

                                                 
213 PISSOLATO, Elizabeth. Op. cit. 2007, p. 235 
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[...] Da pra perceber no paciente (quando é uma doença espiritual), certeza mesmo a 
gente não tem, porque as mães ou um adulto, se tá sentindo aquela dor, não é que a 
gente tá recusando dar o medicamento Juruá. O que a gente quer é que ele não 
esqueça da cultura dele. Então vão procurar primeiro ele, o Pajé. Então a gente não 
quer tirar a tradição dele, próprio da cultura dele, mesmo eu que sou índio, mas eu 
não quero tirar. (AIS Pedro Mirim) 

[...] De olhar assim (uma criança com febre), se eu quiser descobrir alguma coisa, eu 
sei como é que tá o movimento dele (...). A mãe é tem que saber como a criança 
passou a noite, de repente ficou com febre e ruinzinha, não conseguiu dormir. Então 
nós observamos que não tem que levar pro posto já no momento, então a gente já 
acha que é diferente, tem que levar para o Pajé. Dali prá frente a gente tem que fazer 
pergunta pra mãe, como é que começou, se ele começou a chorar, se ontem de noite 
ele tava bem, que horas mais ou menos começou,  tava onde, tava passeando ou  
tava pra cidade. Se caiu um tombo. Tem que perguntar de tudo, aí a gente percebe a 
diferença. (AIS Domingos Venite) 

 
Fica explícito nas falas dos AIS que o diagnóstico do mal, assim como a escolha das 

opções terapêuticas são feitos exclusivamente por Pajé (xamã):  

[...] Tem a doença espiritual, que o médico não vai saber tratar aquilo ali, não sabe o 
tratamento de doença espiritual. Então, só o Pajé mesmo que vai saber, né.  Aí o 
Pajé vai dizer, se é uma doença espiritual ele vai resolver. Agora se não é prá ele, 
então ele vai dizer que tem que levar prá equipe (de saúde) (AIS Pedro Mirim) 

[...] A gente fala muito, a gente passa pra eles, prá ir na casa de reza, que tem 
algumas doenças que é espiritual mesmo, que só Pajé pode resolver. (AIS Ivanildes 
Silva) 

 
Do mesmo modo que a origem destas doenças espirituais está relacionada a questões 

cosmológicas, o aumento da incidência de doenças e mortes – morbimortalidade - também 

está relacionado a mudanças no modo de vida tradicional guarani, com a perda das tradições, 

conforme exposto na voz do cacique: 

[...] Lá em Sapukai e em Parati Mirim não tem mais Pajé, então não fazemos mais 
oração, não tem mais nossa igreja, como vamos acompanhar Nhanderu? O Juruá 
tem muita igreja. As crianças de 10 e 15 anos vão a igreja e não respeita mais, o 
adolescente nem vê o que o Pajé tá fazendo, não vão mais a casa de reza. Agora na 
aldeia tem forró, tem jogo de bola. Lá em Sapukai amanhece pessoas jogando 
baralho, à noite ficando com 600, 400 reais e deixa de ir na casa de reza. O João, o 
cacique tá lá com a menina de treze anos, deixou a casa de reza. Como Nhanderu vai 
olhar? Nhanderu manda criança para pai e mãe cuidar, aí o pai fica jogando baralho, 
então Nhanderu pega a criança de volta. (Cacique Sr. Augustinho) 

 
O mesmo cacique aponta a relação entre o aumento de doenças e as mudanças nos 

hábitos alimentares nas comunidades indígenas: 

[...] Mas eu vejo que a criança na aldeia pegam muito doença, come bala e não 
comida, vem muita doença, os doutores estão na aldeia e eu quero isso. Antigamente 
não tinha agente de saúde, mas as doenças eram diferente, mas é porque antes a 
gente não comia comida de Juruá. A gente comia batata doce, a carne era tatu, nós 
tiráva do mato. Agora não tem mais isso, as pessoas comem carré, frango, lingüiça, 
carne de boi. Eu quando tinha 18 anos, eu não sabia o que era pão, açúcar, café. 
Hoje as crianças não querem comer nem farinha e pega muita doença, nem 
mandioca querem mais. (Cacique Sr. Augustinho) 
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[...] Primeiro que a medicina guarani, a medicina tradicional tem que ser respeitada, 
claro que o Juruá já levou toda a medicina nossa que tava aqui. (...) Então primeiro 
que a gente fala da medicina nossa, porque o Juruá quer saber muito como é a 
medicina tradicional, como é que bom aquilo ali. Com certeza, o cacique, o Pajé não 
vai dizer: -“Isso aqui é bom pra isso”. Ele vai dizer um pouquinho, mas não vai dizer 
tudo (...). Pode existir um medicamento, mas com autorização do Pajé, porque só ele 
que vai conhecer a medicina prá fazer o tratamento daquele paciente, porque não é 
que nem a medicina branca. (...) Então esse tipo de medicamento a gente tem 
também na nossa aldeia. Só que hoje mudou um pouquinho, a gente fala muito: - “Ô 
mãe, quando a criança ficá com dor de cabeça, faz uma medicina (tradicional), você 
tem isso aqui. Se você não quiser fazer então leva lá no Pajé”. Mas a mãe, em vez de 
levar pro Pajé já vem logo aqui no posto, vem pedir (medicação), né, nós não 
podemos negar, então pega um paracetamol e dá, então mudou muito nesse caso. 
(AIS Pedro Mirim) 

[...] Tem algumas medicina que é bom mesmo. Que a gente não pega aquilo ali, é só 
fazer e dar prá criança. Pede a Nhanderu pra tá ajudando, prá fazer efeito a medicina 
E no nosso não, não tem horário, depende do medicamento. A gente toma também 
três vezes por dia, mas não é assim horas em horas. Até a própria pessoa que faz (o 
medicamento) já fala: - “Esse aqui você vai tomar até acabar. Se precisar a gente faz 
de novo”.  (AIS Pedro Mirim) 

[...] A gente não mudou nada de casa de reza, a gente continua freqüentando a casa 
de reza até hoje. Eu acho que não é justo a gente deixar a casa de reza como de 
antigamente e mudar, então acho que isso prá nós não vale, porque prá nós a casa de 
reza é única. Então, a gente não pode tá se esquecendo de antigamente e mudar hoje, 
né. Então eu acho isso. (AIS Pedro Mirim) 

 

5.2.2. Tema transversal: Educação 

A educação tradicional guarani 

Os fundamentos da educação indígena não-escolar podem ser caracterizados por 

narrativas orais, calcadas na memória e tradição dos antepassados e transmitidas de geração 

em geração. Os conhecimentos relativos divisão sexual do trabalho, centrados na prática e na 

ação cotidiana, são apreendidos pelas crianças no dia-a-dia, no corpo-a-corpo a partir do valor 

do exemplo.214 

As falas da Agente de Saúde exemplificam de forma bem característica estes aspectos 

da educação cotidiana das crianças pelos pais, em especial no que se refere ao papel do 

homem e da mulher na família e na comunidade. Ressalta-se a importância da opy na cultura 

guarani enquanto lócus privilegiado de práticas educativas tradicionais: 

[...] Antes a criança aprendia na prática, o pai levava a criança pro mato, prá pescar, 
prá caçar. Com essa saída que eles davam ele já ia ensinado pra criança o que ela 
tinha que fazer. Com o pai fazendo, ele já ia aprendendo ali. Que nem os remédios 
mesmo, ele saía e via um mato ali e falava: - “Olha meu filho, isso serve pra isso, 
isso serve prá aquilo”. Então ele já ia aprendendo, na convivência, ele não ficava ali 
dando aula. Então cada pai, cada mãe ensina o seu próprio filho, o jeito como ela 
vive, ele vive. Então, a criança já vai aprendendo com a pessoa, com o pai e com a 

                                                 
214 Aspectos apresentados pela Prof. Nietta Lindemberg Monte na disciplina de Educação Indígena do curso de 

Especialização em Educação Indígena na Universidade Federal Fluminense, em 06 de maio de 2006. 
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mãe. E na casa de reza também reforçava. A mãe levava a criança na casa de reza e 
o Pajé reforçava. Então ele tinha dois reforços ali, do pai e do Pajé. Então ele 
acreditava muito no que o pai falava, porque o Pajé afirmava então ele tinha essa 
segurança toda. Eu acho que era isso. (AIS Ivanildes Silva) 

[...] A mulher ensinava os filhos a não sair de casa, a ficar só em casa, socar milho, 
arroz, cuidar dos irmãos mais novo, isso tudo era a mãe que ensinava. (AIS Ivanildes 
Silva) 

[...] (Sobre cuidado com a saúde) é a mãe que ensina. (AIS Ivanildes Silva) 

[...] (Sobre cuidado da mãe com a criança) Não deixar ele sozinho, ficar coma 
criança. A gente se preocupava mais com a doença espiritual, não deixar ir pra 
cachoeira sozinho, não brincar com uma pedra, pra não sair cortando as madeiras, 
então isso eles falavam. (AIS Ivanildes Silva) 

 

Estes relatos evidenciam as características do que vem a constituir-se em uma 

Pedagogia Indígena pautada no paradigma do aprender-fazendo215 que certamente precisa ser 

considerada ao pretender-se ensinar índios por meio de intervenções de políticas públicas 

pautadas em referenciais não-indígenas, seja no campo da educação estritamente ou, em nosso 

caso, no campo da saúde. 

Outros aspectos do cotidiano infantil relativos a práticas tradicionais apresentados pela 

agente de saúde reiteram a importância das narrativas orais e da opy na constituição da 

subjetividade nhanderecó, neste caso, em contraponto com as mudanças do mundo 

contemporâneo sob a influência da mídia: 

[...] (Sobre as crianças) Outra coisa que interfere é que depois que a televisão entrou 
na nossa aldeia, não tem mais aquela rodinha de ficar um falando com o outro, 
contando estória, contando o que eles sonhavam, então isso também interferiu 
muito. Até meu tio, um idoso, as crianças antes chegavam lá na casa dele e 
perguntavam, ele contava estória e as crianças ficavam rodeando ele. Só que hoje 
acabou isso. De tarde é Pica-pau, é não sei o que. Eles ficam mais na televisão do 
que ficar ouvindo estória. A gente fala pra eles que não pode só ficar na TV, que tem 
que ir na casa de reza. Não tem essa de não quere ir não, eles acreditam na casa de 
reza, eles tem que dar mais valor a casa de reza que a televisão. Mas a gente tem 
medo que algum dia isso possa interferir muito na cabeça deles. (AIS Ivanildes 
Silva) 

[...] Aquela propaganda de bolo Panco, eles (as crianças) falam assim: -“Eu vou 
querer um bolo que nem aquele”. Não só eles, mas adulto também, eu também penso 
em que qualquer dia desses, quando eu tiver um dinheirinho, então eu vou comprar. 
(AIS Ivanildes Silva) 

 
As análises destes relatos sobre aprendizagem indígena nos remetem a situações de 

aprendizagem em comunidades de práticas apresentadas por Pellegrini, em que aprendizes 

                                                 
215OMS/OPS. Incorporación del Enfoque Intercultural de la Salud en La Formación y Desarrollo de Recursos 

Humanos, 1988, p 24 
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inevitavelmente participam de comunidades de praticantes e que o domínio do conhecimento 

e habilidades exige dos novatos um movimento em direção à participação plena.216 

Nesse sentido endossamos a análise e recomendações relativas à atuação de AIS 

apresentada pela Coordenação da COPAS/DESAI pautada no referencial teórico exposto 

acima: 

[...] Em relação à aprendizagem, tendo como referência conceitos de Lave e Wenger 
sobre Aprendizagem Situada e Participação Periférica Legítima, citados por 
Pellegrini, a “comunidade de prática” do “ser agente de saúde”, não existe 
primordialmente, ou seja, nunca existiu uma “comunidade dos agentes indígenas de 
saúde” para que os alunos pudessem se aproximar e participar gradativamente dessa 
“comunidade de prática”, espelhando-se e se integrando, com aprofundamento 
teórico, até se tornarem um deles, com conhecimento e competências plenas 
Entretanto, objetivando amenizar possíveis danos, às vezes irreparáveis, do contato 
intercultural, minimamente, essa “comunidade de prática” poderia ser criada com a 
implantação de um serviço de saúde organizado nas aldeias indígenas, onde o aluno 
seja inserido, tornando-se AIS ao longo de um processo. 217 

[...] A organização e funcionamento do serviço e do processo de trabalho nas aldeias 
é fator essencial e condicionante para se construir um ambiente de formação para os 
Agentes Indígenas de Saúde. Para isso, deve-se considerar a relevância de uma 
Política de Saúde Indígena bem estruturada, técnica e politicamente, que responda às 
peculiaridades da diversidade cultural indígena.218 
 

 

                                                 
216 PELEGRINI, Marcos Antonio apud LAVE, Jean & WENGER, Etienne, 2002, p.5 e 8. Aprender 

Participando. Trabalho da disciplina Antropologia da Educação apresentado ao Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia da Saúde da UFSC, mimeo, julho de 2002.  

217 FUNASA. Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde– AIS. Trabalho apresentado ao II 
Seminário Internacional de Práticas Educativas em Contexto Intercultural. UCDB. Campo Grande, 2006, p. 14 

218 Idem 
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6. PESQUISA DE CAMPO:  

6.1. DA FALA DO GESTOR DA ASSESSORIA INDÍGENA 

A gestora da Assessoria Indígena da Coordenação Regional da FUNASA Bernadeth 

Von Sohsten responde pela Atenção à Saúde Indígena no Rio de Janeiro, desde 2003. A opção 

pela inserção de sua fala nesse estudo justifica-se, para além da óbvia representatividade 

institucional e de sua formação em administração, mas também por sua larga experiência em 

gestão da atenção indígena na região norte do país, enriquecida por estudos de pós-graduação 

em Políticas Públicas de Saúde Indígena. Nesse sentido, sua fala pode ser entendida como 

especialmente qualificada e diferenciada no que se refere à atuação dos Agentes de Saúde, 

podendo mesmo caracterizar-se como um discurso engajado na militância pela dignidade dos 

povos indígenas.219 

A entrevista com a gestora foi gravada durante um deslocamento do Rio de Janeiro 

para Angra dos Reis, no dia 05 de agosto de 2008. 

Em termos metodológicos considero que o posicionamento dialógico nesta relação 

pesquisador/pesquisado pôde ser oportunizado, não apenas pelo relacionamento profissional 

decorrente do termo de cooperação técnica interinstitucional para a formação de AIS no 

estado, mas principalmente pelas relações pessoais de parceria que caracterizaram este 

trabalho. 

As perguntas foram direcionadas no sentido identificar a visão da gestora acerca dos 

embates epistêmicos presentes na atuação AIS e a produção da subjetividade destes índios 

enquanto agentes de saúde, tendo como contexto o trânsito necessário às práticas de atenção à 

saúde à comunidade indígena em uma perspectiva do sistema de saúde ocidental. Procurou-se 

também identificar sua apreciação enquanto gestora sobre o processo formativo 

implementado, tendo por horizonte os impactos da formação e escolarização dos AIS na 

qualidade das ações de saúde desenvolvidas, em que pese tratar-se de uma perspectiva de 

integração ensino-serviço-comunidade. 

Consideramos que a formação e a atuação dos AIS está perpassada por questões de 

natureza distintas, para além de questões estritamente pedagógicas, mas envolvendo aspectos 

antropológicos, questões de política e de modelo de atenção à saúde e ainda de organização 

do serviço, aspectos estes presentes na apreciação da gestora. 

A gestora reconhece as dificuldades por parte dos agentes de saúde na atuação como 

mediadores entre duas culturas, duas medicinas, duas visões de mundo distintas. Os embates 

                                                 
219 Aspectos apontados por BARROS, A. em seminário de dissertação realizado em 20/09/2009 
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epistêmicos próprios da atuação dos AIS foram caracterizados por ela como um trânsito 

conflituoso. As falas da gestora, a seguir, exemplificam o trânsito epistêmico no campo da 

saúde, mediado pela atuação do índio como AIS: 

[...] Isso daí é uma situação complicada, para eles principalmente, não é fácil, 
inclusive a gente já viu uma situação aqui mesmo em Angra e em Paraty, onde o 
agente (de saúde) fica numa situação de conflito, porque ao mesmo tempo em que 
ele sabe da necessidade de sua atuação curativa em casos de morbidade, em casos 
em que existem procedimentos que são cientificamente comprovados e adequados 
para o atendimento realizado pela FUNASA. Enquanto que isso também pode ser 
um problema espiritual que tem que ter a atuação do Pajé. Então tem essa situação 
de conflito e ele fica numa situação complicada em relação à cultura e as lideranças 
tradicionais. Então ele fica entre dois mundos e na maioria das vezes ele vai seguir 
as crenças e as tradições dele, primeiro ele leva (o paciente) pro Pajé. 

[...] Não é tranqüilo, eu acho que é conflitante. Para ele é muito complicado porque 
se ocorrer um óbito, ele se sente culpado, eu já vi eles expressarem isso. Nós 
tivemos um caso em Paraty em que a agente de saúde que estava atendendo uma 
criança num estado muito grave tinha medo que a criança viesse a óbito enquanto 
estavam fazendo a pajelança, enfim, na verdade é muito sofredor para eles. 

 

A tensão epistêmica se manifesta ainda, segundo a gestora, em postura e discursos 

diferenciados dos AIS, quando as práticas de saúde se dão em situações distintas, ora na 

presença dos profissionais de saúde ora junto à comunidade. Podemos inferir nas falas a 

seguir como os enunciados dos AIS se direcionam em diferentes Auditórios: enunciados 

próprios para o auditório da comunidade e para o auditório da equipe Juruá.  

[...] Eu já observei que quando ele (AIS) está com a comunidade, ele segue muito a 
opinião da comunidade, raramente eles entram em confronto. E quando estão com a 
equipe já seguem, vamos dizer, o que se preconiza em determinadas formas de fazer 
determinadas coisas. Mas, em alguns momentos eles entram em conflito ou ficam 
neutros, mas geralmente eles procuram ficar neutros em situações conflituosas. E 
muitas vezes a comunidade vê e AIS como membro da equipe, então ele fica numa 
situação complicada.  

[...] O trabalhador de saúde indígena é ao mesmo tempo usuário e trabalhador. 
Então, ele não defende aspectos da relação de trabalho tão bem quanto um não-
índio. A gente observou isso também, o não-índio defende o direito do trabalhador 
muito mais intensamente do que um trabalhador indígena. Pelo menos por enquanto, 
pois eu acho que a tendência do trabalhador indígena depois é defender os seus 
direitos enquanto trabalhador. 

 

Ainda há que se considerar o trânsito decorrente das relações cotidianas dos índios 

com a sociedade envolvente, em que pese a influência da tecnologia e da mídia no mundo 

contemporâneo. 

[...] Eu vejo que eles têm um conflito interno muito grande convivendo com as duas 
culturas e o esforço de preservar a cultura deles, mas também, tem um apelo, vamos 
dizer assim, a atração pela tecnologia, pela nossa cultura. Imagina você ter um carro 
pra se deslocar. Aqueles assalariados, até o agente de saúde mesmo, que tiveram a 
possibilidade de ter salário, compram carro pra poder se deslocar rapidamente, 
compram um celular, compram geladeiras, fogão, gás, compram televisor, vídeo, 
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DVD. Enfim, é direito, eles querem, então é conflituoso, não tem jeito, eles estão 
inseridos, não estão isolados. E como qualquer ser humano, nós estamos sujeitos a 
modificarmos a cada dia dependendo da influência. Enfim, é a questão mesmo do 
acesso a ter mais condições de vida. 

[...] Bom, eu acho que isso é um processo natural com qualquer ser humano, você 
está sempre sujeito a mudanças né, as coisas sempre foram assim, todo mundo sofre 
influência do meio, o agente vamos dizer assim, ele tá mais dividido porque ele tá 
inserido no nosso mundo  e também dentro da sua comunidade. 

 

A gestora destaca aspectos previstos como competências dos AIS em ações de 

vigilância da saúde que afinam-se com a tradição guarani no que se refere ao papel do Pajé no 

cuidado com a saúde da comunidade, podendo ser configurados como aspectos da 

subjetividade nhanderecó destes agentes de saúde : 

[...] Como que é a atuação do Pajé? Porque eu acho que essa questão da vigilância 
(modelo de vigilância) está muito próxima disso, de você tá observando as pessoas 
dentro da sua comunidade, vendo o que tá acontecendo com elas. Eu acho que essa 
coisa da vigilância em saúde se aproxima muito do modo tradicional de ser, isso na 
minha concepção, porque você tá presente dentro da sua comunidade, você tá 
atuando ali, você conhece as pessoas. 

[...] Eles odeiam sair da aldeia, ir para hospital (para acompanhar pacientes), enfim 
isso é bem mais complicado do que o fato de você atuar dentro de aldeia. Enfim, o 
agente conhece a aldeia e faz a gente também entender até culturalmente aquele 
povo. 

 

No que se refere ao processo formativo a gestora explicita suas expectativas quanto às 

competências a serem desenvolvidas pelos AIS em formação, afinadas com as diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Indígena no que se refere ao papel destes agentes de saúde em 

consonância com o modelo pautado no princípio da promoção da saúde: 

 
[...] Essa intervenção deveria se dar através do contato permanente do agente com a 
comunidade, através da visita domiciliar, da vigilância da saúde, fazendo a busca 
ativa dos casos de situação de risco e trazer para a equipe de saúde todas as 
necessidades da comunidade. Essa intermediação se dá principalmente nessa 
atenção, nessa intervenção do ponto de vista da atuação dentro dos domicílios para 
promover saúde, mas principalmente quando precisa realizar intervenção mesmo no 
processo de cura. Enfim, mas se tratando de prevenção, ele age justamente para 
evitar situações de risco, ou minimizar os casos em que essa situação ocorra. 
Quando você fala de intermediação é justamente isso, ele é a pessoa que vai fazer o 
usuário compreender sua situação, enquanto fatores de risco, enfim ele fala a língua, 
então ele tem que entender bem esse processo de saúde e doença para passar essa 
informação. E trazer informação correta para a equipe também né, o que o paciente 
sente, qual o problema que ele tá sentindo. 

 

Quanto ao currículo proposto no Programa de formação a gestora ressalta aspectos 

relativos à formação do formador. Ou seja, como a formação dos profissionais de saúde não-

índios interfere na formação dos agentes-índios, em que pese a tradição notadamente centrada 
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no modelo hospitalocêntrico própria das graduações em saúde, em descompasso com o 

modelo de promoção vigente enquanto política pública: 

[...] O profissional já tem essa tendência porque dentro das universidades ou mesmo 
das escolas técnicas a tendência é valorizar esse aspecto do atendimento, enfim, 
muitas vezes voltado pra própria questão hospitalocêntricas e medicamentosa, então 
a própria formação dos profissionais é nesse sentido e não no sentido da promoção 
da saúde. (...). Então, a gente precisa melhorar muito a formação das nossas equipes 
também, pra poder formar bem os nossos agentes de saúde.  
 
[...] Nossos Módulos (do currículo proposto pelo DESAI) estão muito voltados para 
a nossa medicina, mesmo tendo os aspectos culturais e tal, mas na prática 
profissional não tem essa visão, e como uma das coisas que nós temos que pensar 
né, é na formação dos nossos profissionais, numa formação antropológica mesmo 
para entender a especificidade, pra entender o modo de ser Guarani.  
 

 

O processo de escolarização em nível de ensino fundamental oportunizado aos AIS 

como suporte para a formação profissional colocou em evidência demandas de natureza 

epistêmica no campo da educação, explicitadas pela gestora: 

[...] A gente percebe isso nos agentes de saúde (...). A maior cobrança deles em 
relação à FUNASA no processo, por exemplo, de escolarização, eles queriam 
aprender a escrever em português: -“O guarani a gente já fala, a gente fala e já se 
comunica, a tradição é oral, por que eu vou escrever em guarani para outros Guarani 
que nem sabem ler”. Um deles me falou dessa forma:- “Eu quero escrever em 
português para as pessoas que estão fora da aldeia entenderem o que eu vou 
escrever, eu quero entender o português”. Então, a maior cobrança deles é em 
relação à língua portuguesa, porque eles queriam se apropriar da ferramenta da 
escrita, da leitura, da compreensão da língua. Então, isso é um direito, é também um 
direito dele querer preservar a cultura, mas ele está dividido e prá ele é importante 
estar inserido na nossa cultura e na nossa sociedade. 
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CONCLUSOES PRELIMINARES 

Sobre embates epistêmicos e produção da subjetividade dos AIS 

Neste estudo propusemo-nos de investigar como os Agentes Indígenas de Saúde 

transitam entre práticas tradicionais de cuidados com a saúde da cultura Guarani e do modelo 

de saúde preconizado pela Política Nacional de Saúde Indígena. 

Nas falas de agentes de saúde das duas aldeias pudemos identificar a presença 

marcante do discurso biomédico no que se refere especialmente ao tratamento de doenças 

tidas como “de branco” ou “de fora” e ainda o domínio por parte dos AIS, no campo 

discursivo, dos conhecimentos e práticas da medicina ocidental não indígena, no que se refere 

ao perfil de atuação junto à equipe de saúde. As falas ainda refletem uma perspectiva de 

autonomia dos povos indígenas frente à dependência atual destas comunidades em relação ao 

modelo de saúde ocidental. O mesmo se aplica quanto ao domínio da língua portuguesa e da 

matemática enquanto ferramentas de trabalho e de relações com os Juruá. 

Quanto ao modelo de saúde pudemos identificar a predominância de falas dos AIS que 

caracterizam a centralidade de ações de recuperação da saúde – tratamento de doentes, se 

comparadas com ações de promoção de saúde, especialmente por meio de visitas 

domiciliares, o que certamente não é uma prerrogativa somente dos agentes de saúde, mas de 

toda a equipe que atua nas aldeias. Ressalta-se o contraponto da fala da gestora sobre a 

importância da atuação dos AIS com ênfase no modelo de promoção da saúde preconizado. 

Em uma perspectiva polifônica, embora o trânsito dos AIS pela episteme ocidental 

seja facilmente identificado em suas falas, também pode ser caracterizada a centralidade da 

tradição Guarani quanto à concepção das doenças espirituais, suas causas e tipos de 

tratamento na medicina tradicional, especialmente pela atuação do Pajé. 

Assim sendo, nas falas de agentes de saúde pudemos identificar as vozes da tradição 

Guarani e da tradição eurocêntrica, caracterizando um campo de tensão e conflitos tanto 

explicitados pelos próprios agentes quanto pela gestora. Posturas de neutralidade ou 

silenciamento por parte dos AIS ficam evidentes, na perspectiva da gestora, especialmente 

quando de situações envolvendo conflitos entre comunidade e equipe de saúde. 

No que se refere à subjetividade, a condição de índio Guarani enquanto subjetividade 

materna é incontestável nos discursos dos AIS, sendo referida por um deles como identidade. 

O modo de ser Guarani continua vivo nas práticas tradicionais de alimentação, educação, 
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cuidados com a saúde e, principalmente com a freqüência na opy. A subjetividade indígena 

está presente em suas falas, manifesta em expressões de vínculo e compromisso com a 

comunidade. 

No que se refere à produção da subjetividade enquanto agentes de saúde pode-se 

identificar nas falas dos AIS as vozes do discurso institucional sobre o que se espera de um 

agente indígena de saúde: o entendimento de seu papel enquanto elo de ligação entre a 

comunidade e equipe de saúde, o sentimento de pertencimento à equipe de saúde, a tensão 

presente em casos de ocorrência de doenças graves e óbitos. A inserção dos AIS no processo 

de trabalho Juruá também está expressa nas falas que tratam das cobranças institucionais 

quanto a registros de produção.  

A condição de sujeitos duplos, na perspectiva de Barros, aparece com freqüência em 

falas como: nós, índios que somos agentes de saúde, bastante emblemática desta condição 

peculiar de constituição de sujeitos étnicos inseridos em processo de trabalho e modelo de 

saúde próprios de outra cosmologia, outra episteme. Condição de trabalho esta que assegura 

um status diferenciado dos AIS na comunidade pelo aporte regular de rendimentos, abrindo 

perspectivas para o trânsito por outras subjetividades próprias do mundo contemporâneo, pelo 

acesso aos bens de consumo e tecnologia do mundo capitalista veiculados pela mídia. O apelo 

ao consumo também já se faz presente nas crianças Guarani por conta da introdução da 

televisão nas aldeias, mudando práticas tradicionais do mundo infantil como rodas para 

conversas e estórias.  

 

Sobre o processo de formação de AIS no Rio de Janeiro 

Quanto ao processo de formação de AIS em curso, impressionou-me a entrevista com 

a Agente de Saúde de Parati Mirim, em atuação como agente a cerca de um ano, portanto não 

tendo vivenciado o processo formativo de sete anos, com três módulos curriculares e 

escolarização em ensino fundamental, como os demais. Apesar de não ter participado da 

formação e ser iniciante na função de AIS, suas falas e sua postura em nada ficaram aquém 

dos outros entrevistados no que se refere à apropriação epistêmica do discurso da medicina 

ocidental na atuação como agente de saúde, bem como à condição Guarani de práticas 

tradicionais de saúde. 
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Com relação ao exposto, remeto à Teoria de Lave e Wenger apresentada por 

Pelegrini220 sobre aprendizagem em comunidade de práticas, para ponderar que, neste caso, a 

aprendizagem desta agente sobre como ser agente de saúde não se deu por meio da vivência 

curricular, em que pese o currículo pautar-se em princípios de integração ensino-serviço-

comunidade e de integração teoria-prática; mas sim por ela estar inserida na comunidade de 

práticas de agente de saúde juntamente com o outro AIS de sua aldeia, excelente agente de 

saúde, por sinal. 

Diante do exposto, reitero a constatação de que inexistência de uma comunidade dos 

agentes indígenas de saúde para que os alunos possam se aproximar e participar 

gradativamente, espelhando-se e integrando-se, com aprofundamento teórico, até tornarem-

se um deles, com conhecimento e competências plenas.221 Tal análise tem implicações claras 

para pensar-se a formação como eixo para a organização do serviço e construção dos DSEIs, 

conforme proposto nas diretrizes políticas e pedagógicas do DESAI/FUNASA para a 

formação de AIS.  

A recente inclusão dos AIS e AISAN na Classificação Brasileira de Ocupações, 

primeiro passo para o reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho da categoria 

Agente Indígena de Saúde, certamente abre novas perspectivas institucionais e sociais para o 

trabalho destes índios, conferindo à atuação destes um outro patamar epistêmico, com novas 

demandas de continuidade de reflexões e pesquisas. 

Nesse sentido, enfatizamos a importância das agências de fomento e de saúde 

implementarem projetos de continuidade na formação de indígenas em nível de ensino médio 

e superior, particularmente no campo das ciências biológicas. Sabe-se que demanda para 

ingresso de indígenas em ensino superior é bastante expressiva, particularmente em cursos de 

enfermagem.222 

Em termos de organização de serviço na atenção à saúde indígena cabe ressaltar que a 

formação de AIS em uma perspectiva de promoção de saúde, o eixo central da atuação destes 

agentes, demanda que haja uma comunidade de praticantes de ações de promoção, não 

somente os agentes de saúde, mas toda a equipe multidisciplinar. O que tem implicações 

políticas e gerenciais, haja vista a extrema rotatividade de profissionais contratados para a 

                                                 
220 PELEGRINI, M.A. Op. cit. 2002, p.5 e 8 
221Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde– AIS. Trabalho apresentado ao II Seminário 

Internacional de Práticas Educativas em Contexto Intercultural. UCDB. Campo Grande, MS, 2006, p. 14 
222 Comunicação de Dr. Antônio Jacó Brand da UCDB na disciplina Educação Indígena do Programa de Pós-

Graduação na Faculdade de Educação da UFF em março de 2009.  
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atuação nas áreas indígenas e as características dos cursos de graduação em saúde, ainda de 

perfil predominantemente biomédico e assistencialista. 

Exemplos bem sucedidos do processo de formação de AIS em outros estados (e 

mesmo no Rio de Janeiro) apontam para a importância do preparo da equipe multidisciplinar 

por meio da articulação de investimentos envolvendo aspectos técnicos, políticos, 

antropológicos e pedagógicos. Destaca-se como diferencial de qualidade a contratação de 

técnicos com experiência prévia de atuação em Estratégia de Saúde da Família, esta centrada 

e ações de promoção da saúde organizada em bases territoriais de famílias na comunidade.  

Cabe ressaltar, em termos de gestão, a dialogia presente na condução das ações de 

atenção à saúde indígena no estado do Rio de Janeiro, em que pesem os entraves 

institucionais e administrativos e as dificuldades relativas a recursos humanos preparados para 

atuarem em contexto intercultural. 

 

Sobre políticas públicas diferenciadas 

Neste estudo pudemos evidenciar o peso de questões culturais e epistêmicas ao se 

tratar de políticas públicas de saúde e educação em uma perspectiva diferenciada. 

No que se refere aos povos indígenas brasileiros, em que pesem o discurso 

intercultural presente documentos oficiais e os avanços no acesso à educação e na constituição 

de um subsistema de saúde indígena diferenciado, ponderamos que a incorporação do enfoque 

intercultural nas práticas cotidianas dos profissionais de saúde que atuam áreas indígenas 

ainda está aquém do necessário para o reconhecimento do saber indígena como Outro, como 

alteridade e como episteme.  

Destaco ainda a importância da formação de profissionais de saúde não índios por 

meio de formação antropológica sobre saúde indígena com a participação de novos 

"professores", como Pajés e Caciques. 
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ANEXO A 

 

Acuerdos y Declaraciones Internacionales223 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: En términos generales, los Derechos 
Humanos reconocidos por la Declaración Universal, se dividen en derechos civiles y políticos, 
derechos económicos y derechos sociales y culturales. Todos se derivan de los principios de 
seguridad, libertad e igualdad. Bajo el enunciado de derechos económicos, sociales y culturales, 
se incluye el derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual se traduce en suficiente alimentación, 
vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales y seguridad social. 
Cumbre para la Tierra, 1992. En la Cumbre, los "Estados admitieron la necesidad de reconocer 
que las poblaciones indígenas tienen valores, territorios, conocimientos tradicionales y derecho a 
la subsistencia; admitieron sus conocimientos ecológicos y agrícolas como vitales para la 
promoción del desarrollo sostenible.  
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe, 1992. El objetivo general del Fondo es el de "apoyar los procesos de 
autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el 
Caribe y orientar acciones, estrategias, formas propias y autónomas de organización de los 
pueblos indígenas en todos sus niveles". 
Cumbre de las Américas, 1994.La Cumbre adoptó el Plan de Acción sobre Erradicación de la 
Pobreza y la Discriminación en Nuestro Hemisferio, donde el componente referido al acceso 
equitativo a servicios básicos de salud muestra el compromiso de los gobiernos del continente 
para atacar las inequidades. 
Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, 1989. Este es el primer documento que recoge la noción de 
pueblo asumida colectivamente cuyo principal derecho colectivo constituye el territorio, 
entendido como el conjunto de recursos naturales, geográficos, culturales, míticos y religiosos, 
que hacen su cosmovisión y aseguran su supervivencia. En cuanto a la salud, en la Parte V: 
Seguridad Social y Salud expresa que los gobiernos deberán velar por que se pongan a 
disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos 
pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia 
responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y 
mental. 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 1994-2004. En 1993 en 
reconocimiento de la lucha permanente de los pueblos indígenas por sus derechos, la 
conservación del medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó al año 1993 como "Año Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo". En 1994, en Viena, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos, se recomendó la conversión del Año Internacional en " Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo" y se sugirió el establecimiento de un foro 
permanente sobre el tema.  
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994. La Conferencia analizó la 
relación entre mujer, población y desarrollo. Propuso el reconocimiento de una serie de derechos 
intensamente interrelacionados partiendo del concepto que existe un derecho a la salud, que lleva 
a los gobiernos a proporcionar atención a la población de sus países, a través de programas 

                                                 
223 OPS, Incoporación del Enfoque Intercultural de la Salud en La Formación y Desarrollo de Recursos Humanos,  

1988, p. 69 
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integrales, en la misma forma que provee de oportunidades para la educación. Se afirmó que los 
derechos reproductivos requieren el respeto de las condiciones éticas, culturales y religiosas de 
los estados. 
Reunión especial sobre Reforma del Sector Salud, 1995. La reunión permitió comprobar que se 
han iniciado procesos de reforma del sector salud en numerosos países con el objetivo declarado 
de proporcionar servicios de salud eficientes y de buena calidad a todos los habitantes, en 
respuesta a las necesidades acumuladas y emergentes de la población en búsqueda de mayor 
equidad. 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995. El numeral 18 de la Declaración de Beijin, 
insta a intensificar los esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que enfrentan 
múltiples barreras para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el 
idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la población 
indígena. 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 1997. El Artículo XII, bajo el acápite 
Salud y Bienestar, en el numeral 4, indica que los Estados proveerán los medios necesarios para 
que los pueblos indígenas logren eliminar las condiciones de salud que existan en sus 
comunidades y que sean deficitarias respecto a estándares aceptados para la población general. 
Resolución Interparlamentaria entre el Parlamento Andino, Parlamento Indígena y 
Parlamento Amazónico, 1996. En la Parte I numeral 3, resalta la necesidad de promocionar la 
complementación del conocimiento occidental e indígena en el establecimiento de los servicios 
de salud y capacitación de recursos humanos en la interculturalidad. De igual manera, en la Parte 
II, numeral 9 insta a la conformación de un programa conjunto para los parlamentarios para que 
en el marco de la reforma del sector salud, se identifiquen los mecanismos para asegurar la 
accesibilidad de los pueblos indígenas a los sistemas de salud. 
Cumbre de los Presidentes, Santiago de Chile, Chile, 1998. En el capítulo IV del Plan de 
Acción: Erradicación de la Pobreza y la Discriminación en el apartado dedicado a los pueblos 
indígenas indica que con el objeto de promover una mayor participación de la población 
indígena en la sociedad mediante el acceso apropiado a la educación, atención de salud, 
capacitación ocupacional y así mejorar su estándar de vida, entre otros puntos, los Gobiernos: 

• Respaldarán las actividades en el campo de la educación tendientes a aumentar la 
participación de las poblaciones o comunidades indígenas en la sociedad. Tales actividades 
deberán procurar el fortalecimiento de la identidad de las poblaciones indígenas y promover 
una coexistencia respetuosa entre los diferentes grupos sociales de las comunidades y Estados. 

• Promoverán la ampliación de los servicios de educación básica y media con orientación 
vocacional, principalmente en las regiones con alto porcentaje de población indígena, 
mediante un mayor respaldo de los Gobiernos y la cooperación internacional, a solicitud de 
los Gobiernos interesados, de modo que tanto las poblaciones indígenas como los no 
indígenas tengan la oportunidad de recibir capacitación técnica y contribuir al desarrollo de 
sus países. En la medida de lo posible, las áreas de capacitación que se implementen en forma 
paralela a los procesos educacionales deben responder a las necesidades de la Región y a las 
estrategias de producción. 

Declaración de la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, 1998.En 
el numeral 4 los Jefes de Estado indican: "expresamos nuestra convicción de que los estrechos 
vínculos políticos y económicos existentes entre los países de la Región; nuestra profunda 
identidad histórica y cultural, así como la cooperación y solidaridad que nos unen, constituyen 
un importante patrimonio común que nos permitirá avanzar hacia la consolidación de una 
Comunidad Latinoamericana de Naciones. 
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ANEXO B 

QUADRO – CRONOLOGIA DAS REFORMAS DA SAÚDE INDÍGENA (1967-2009) 

ANO LEGISLAÇÃO 

1967 • Criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Ações de saúde 

esporádicas através das equipes volantes criadas em cada Delegacia 

Regional da FUNAI. O Ministério da Saúde colaborava com o 

controle das principais endemias e a FUNAI assinou, ao longo dos 

anos, convênios com entidades governamentais e não governamentais 

de modo a remediar a falta de estrutura adequada. No entanto, em 

escala e capacidades operacional e administrativa insuficientes, esta 

atividade foi se atrofiando até a sua paralisação. 

1986 • Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio. Afirmou: a 

necessidade urgente de implantação de um modelo de atenção que 

garanta aos índios o direito universal e integral à saúde; a importância 

de respeitar as especificidades étnicas e sócio-culturais e as práticas 

terapêuticas de cada grupo; a necessidade de garantir a participação 

indígena nas políticas de saúde; a criação de uma agência de saúde 

específica para assuntos indígenas. Primeira proposição do modelo 

dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) sob a gerência do 

Ministério da Saúde. 

1988 • Promulgação da Constituição Federal que estabeleceu em seu artigo 

198 as regras gerais do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(regulamentado pelas leis n° 8.142/90 e 8.080/90): No âmbito da 

União, a gestão será exercida pelo Ministério da Saúde. Os direitos 

indígenas são de competência federal. 

1991 • Criação da Coordenação da Saúde do Índio (COSAI), subordinada ao 

Departamento de Operações da Fundação Nacional de Saúde 

(DEOPE/FNS) para atender ao Decreto nº23/91 que transfere da 

Funai para o Ministério da Saúde (MS) a responsabilidade pela 
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coordenação das ações de saúde para as populações indígenas. 

Criação do Distrito Sanitário Yanomami pela FNS. 

1992 • Criação da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI) pela 

Resolução n° 11 de 13/10/1992. A CISI, formada por representantes 

do Governo Federal (Ministérios da Saúde e da Justiça), de 

Universidades e de organizações não-governamentais (ONGs) e por 

representantes indígenas, tem por atribuição assessorar o Conselho 

Nacional de Saúde/CNS na elaboração de princípios e diretrizes de 

políticas governamentais no campo da saúde indígena. 

1993 • II Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas reitera a 

defesa do modelo dos Dseis como base operacional, no nível do SUS, 

para o modelo de atenção à saúde das populações indígenas, os quais 

deveriam ser ligados diretamente ao MS e administrados por 

Conselhos de Saúde com participação indígena. Definiu o Governo 

Federal como instância responsável pela saúde indígena do país, não 

sendo excluídas as contribuições complementares dos estados, dos 

municípios ou de outras instituições governamentais ou não-

governamentais. Defende a criação de uma secretaria especial do MS 

para a gestão da política de atenção à saúde para os povos indígenas 

1994 • Decreto nº 1.141/94. Revoga o Decreto n° 23/1991. Constitui a 

Comissão Intersetorial de Saúde e devolve, na prática, a coordenação 

da saúde indígena para a Funai, que fica responsável pela recuperação 

dos índios doentes enquanto o MS se encarrega das ações de 

prevenção. 

• Projeto de lei nº 4681, de autoria do deputado Sergio Arouca dispõe 

de funcionamento de serviço de saúde para população indígena. 

1996 • Projeto de lei nº 2057, dispõe sobre o estatuto das sociedades 

indígenas vinculando a saúde a FNS, com participação do órgão 

indigenista. 

1998 • A Lei nº 9649 de 25/05/98 que dispõe sobre a organização da 
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Presidência da Republica e dos Ministérios, divide as funções 

relacionadas à assistência a saúde das comunidades indígenas entre a 

FUNAI e a FNS. A primeira para assistência médica e a segunda para 

o controle de endemias. 

1999 • A Medida Provisória nº 1911-8, de 29/07/99, reeditada em 27/08/99 e 

24/09/99, transfere as atribuições relativas  assistência da saúde dos 

índios para FNS, incluindo a transferência de recursos humanos e 

outros bens destinados a saúde do índio da FUNAI para FUNASA. 

• A Medida nº 1911-10 inclui o acompanhamento pelo Ministério da 

Justiça das ações desenvolvidas na área de saúde indígena. 

• A Portaria Conjunta nº 7, dos Ministérios da Justiça e da Saúde dispõe 

sobre a transferência de quadro de pessoal, bens e acervo da área da 

assistência à saúde da FUNAI para FNS. 

• Decreto nº 3156/99 e “Lei Arouca” (n° 9.836). Dispõe sobre as 

condições de prestação da assistência a saúde das comunidades 

indígenas do âmbito do SUS. A saúde volta a ficar a cargo do MS: “O 

Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações 

serão executadas pela FUNASA.” São definidos e implantados 34 

DSEIs em todo Brasil, cujos serviços de atenção básica à saúde e 

prevenção são executados através da estratégia de descentralização 

via convênios firmados com organizações da sociedade civil - 

associações indígenas e indigenistas - e alguns municípios. 

• Publicação da Lei nº 9836, de 23/09/99, acrescenta dispositivos a Lei 

do SUS nº 8080, instituindo o Subsistema de Atenção a Saúde 

indígena  

• A Portaria nº 852, de 30/09/99 do Ministério da Saúde, cria os 

distritos sanitários indígenas como unidade de execução das ações 

destinadas a promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, 

objetivando o equilíbrio bio-psicosocial. Reconhece o valor e a 

complementaridade das praticas de medicina indígena, segundo as 
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peculiaridades e perfil epidemiológico de cada comunidade. 

2004 • A FUNASA divulga as portarias n° 69 e 70 determinando as novas 

diretrizes da saúde indígena. Com essa ação a FUNASA recupera a 

execução direta do atendimento e reduz o papel das conveniadas, 

limitando-as à contratação de pessoal, à atenção nas aldeias com 

insumos, ao deslocamento de índios das aldeias e à compra de 

combustível para a realização desses deslocamentos.  

2009 • Decreto nº 6878 de 18/06/2009, altera o Anexo I ao Decreto nº 4727 

de 2003, transformando os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

em unidades gestoras, com autonomia política, financeira e 

administrativa, extensiva aos pólos-base, a ser cumprido até dezembro 

de 2010. 

 

Adaptado de Oliveira, L. S. de S., 2002 e de URIRI – Saúde Yanomami  http://www.urihi.org.br, acesso em 
21/08/2009
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ANEXO C 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA PARA AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE: PROPOSTA MODULAR 

Carga horária total: 1.080 horas; Carga horária CONCENTRAÇÃO: 700 HORAS / Carga horária DISPERSÃO: 380 HORAS 

 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

 

MÓDULO 
INTRODUTÓRIO 

MÓDULO DOENÇAS 
ENDÊMICAS 

MÓDULO DST/Aids MÓDULO 
PARASITOSES 
INTESTINAIS E 

DOENÇAS DE PELE 

MÓDULO SAÚDE 
DA MULHER, DA 

CRIANÇA E SAÚDE 
BUCAL 

MÓDULO SAÚDE 
DO ADULTO E  

ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIAS 

 
PERCEBENDO 
NOSSA 
REALIDADE 

 
� História dos povos 
indígenas e da relação 
intercultural. 
� Território indígena: 
ocupação e transformações. 

 
� Mudanças ambientais, 
culturais, econômicas e dos 
modos de viver dos povos 
indígenas. 
� Impacto sobre o meio 
ambiente e saúde. 
� Estratégia de 
sobrevivência dos povos 
indígenas. 

 
� Aspectos do entorno e 
riscos da relação intercultural. 
� Relação intercultural e 
conseqüências para a saúde. 

 
� Saúde e meio ambiente. 
� Mudanças culturais e nos 
modos de vida das populações 
indígenas. 
� Formas de relação entre 
os seres vivos. 

 
� Papéis sociais nas 
comunidades indígenas. 
� Família indígena. 
� Ciclo biológico. 
� Padrões culturais de 
alimentação indígena. 

 
� Modos de vida e trabalho 
da população adulta e idosa 
nas comunidades indígenas. 
 

 
ENTENDENDO O 
PROCESSO 
SAÚDE – 
DOENÇA  

 
� O processo saúde -  
doença e seus determinantes 

 
� Conceitos de 
transmissibilidade e cadeia de 
transmissão. 
� Conceitos de ambiente e 
adaptação. 

 
� Conceitos de risco e 
vulnerabilidade, ambiente 
saudável e contaminação. 
� Cadeia de transmissão 
das doenças. 

 
� Conceito de 
transmissibilidade das 
doenças e sua relação com o 
meio ambiente. 
� Relação entre os seres 
vivos e o meio ambiente. 

� Conceitos de 
vulnerabilidade e de risco no 
ciclo biológico. 
� Conceitos de imunidade 
e resistência. 
� Relações entre hábitos 
alimentares e doenças. 

 
� Conceito de 
vulnerabilidade e de risco 
aplicado à população adulta e 
idosa. 
� Conceito de cronicidade 

 
PROMOVENDO A 
SAÚDE E 
INTERVINDO NO 
PROCESSO 
SAÚDE – 
DOENÇA 

 
� Introdução aos conceitos 
de transmissibilidade, 
prevenção e intervenção. 
� Atenção básica em I.R.A,   
diarréia e desidratação. 
� Procedimentos e 
tratamentos padronizados. 
� Ações de vigilância em 
saúde 

 
� Atenção básica em 
Tuberculose, Malária e 
Dengue. * 
� Controle de endemias. 
� Procedimentos e 
tratamentos padronizados. 
� Ações de vigilância em 
saúde. 

 
� Atenção básica nas 
DST/Aids e Hepatites de 
transmissão hematogênica e 
sexual. 
� Alcoolismo como fator de 
risco para as DST/Aids. 
� Procedimentos e 
tratamentos padronizados. 
� Procedimentos de 
limpeza, desinfecção, 

 
� Atenção básica nas 
parasitoses intestinais, 
Hepatite A e doenças que 
acometem a pele. ** 
� Procedimentos e 
tratamentos padronizados. 
� Noções básicas de 
higiene e saneamento. 
� Ações de vigilância em 
saúde. 

 
� Atenção básica à mulher 
e criança indígena. 
� Procedimentos e 
tratamentos padronizados. 
� Imunização em áreas 
indígenas. 
� Ações básicas de saúde 
bucal. 

 
� Agravos à saúde do 
adulto indígena decorrentes 
das mudanças culturais e da 
alimentação (hipertensão 
arterial, diabetes, alcoolismo) 
� Conceito de risco de 
vida, urgência e emergência 
� Atendimento de 
urgências  
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esterilização e biossegurança. 
 
CONHECENDO E 
ORGANIZANDO 
OS SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

� Levantamento de dados 
demográficos e 
epidemiológicos. 
� Contexto cultural e 
político das comunidades 
indígenas. 
� Papel do AIS. 
� Cadastro e censo das 
famílias. 
� Proposta dos DSEI. 
� Organização do local de 
trabalho do  AIS. 
� Educação em saúde. 

 
� Discussão do papel do 
AIS. 
� Importância da vigilância 
em saúde. 
� Ações de controle de 
endemias 
� Educação em saúde. 
� Organização do DSEI. 
� Sistema de Informação 
da Atenção à Saúde Indígena 
(SIASI). 

 
� Sistema de referência e 
contra - referência. 
� Notificação de doenças. 
� Trabalho na Casa de 
Saúde do Índio. 
� Educação em saúde. 

 
� Processo de trabalho. 
� Educação em saúde. 
� Vigilância do meio 
ambiente. 

 
� Ações de imunização. 
� Vigilância nutricional. 
� Acompanhamento do 
crescimento e 
desenvolvimento. 
� Educação em saúde. 
 

 
� Participação de 
planejamento e avaliação das 
ações de saúde. 
� Remoção de pacientes. 
� Mobilização social 
� Educação em saúde. 

CARGA HORÁRIA   
� Concentração: 120 horas 
� Dispersão: 60 horas 
� TOTAL: 180 horas 
 

 
� Concentração: 120 horas 
� Dispersão: 60 horas 
� TOTAL: 180 horas 
 

 
� Concentração: 104 horas 
� Dispersão: 60 horas 
� TOTAL: 164 horas 
 

 
� Concentração: 120 horas 
� Dispersão: 60 horas 
� TOTAL: 180 horas 
 

 
� Concentração: 116 horas 
� Dispersão: 80 horas 
� TOTAL: 196 horas 
 

 
� Concentração:120 horas 
� Dispersão: 60 horas 
� TOTAL: 180 horas 
 

 
* As doenças: Chagas, Tracoma, Oncocercose, Leishmaniose Visceral etc. serão trabalhadas conforme o perfil epidemiológico regional.  
** As doenças Hanseníase e Leishmaniose Tegumentar serão trabalhadas conforme o perfil epidemiológico regional. 
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ANEXO D 

Oficina de Trabalho para definição de estratégias de acompanhamento do processo de 
formação de AIS. 
 

• Participantes: 
Técnicos do DESAI/FUNASA e instrutores/multiplicadores do processo de formação 

de AIS. 

• Justificativa: 
A implantação do processo de formação de Agentes Indígenas de Saúde a partir de 

segundo semestre de 1999 vem de encontro á construção dos Distritos Sanitários Indígenas 
preconizado na Política de Atenção à Saúde Indígena implementada pelo DESAI. 

O processo de formação modular vem, no entanto, se dando nos DSEI de forma 
heterogênea e muitas vezes descontínua, em que pese as diferenças, regionais relativas a 
questões ambientais, culturais, políticas e gerenciais. 

Cabe ainda destacar as dificuldades de permanência das equipes de saúde em área ou 
mesmo e elevada rotatividade dos profissionais destas equipes. 

Nesse sentido, propõe-se a realização de uma reunião com vistas à discussão e 
proposição de estratégias de avaliação e acompanhamento do processo, em todas as instâncias 
envolvidas. 

 

• Objetivos: 
� Definir competências no processo de Formação de AIS para os níveis nacional 

(DESAI), regional (CORE), Distrital (DSEI) e local (Pólos – Base, organizações 
conveniadas) e sua execução. 

� Discutir estratégicas de acompanhamento do processo de Formação de AIS nos DSEI 
e elaboração de instrumentos para a coleta de dados e indicadores de monitorização. 

� Discutir estratégias de avaliação do processo e elaborar os instrumentos necessários à 
supervisão. 

 

• Programação: 
08 de setembro de 2003 

10:00 – Abertura e apresentação dos objetivos e produtos esperados da oficina. 

             Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação de Saúde. 

10:30 – Debate: 

             Processo de Formação de AIS:  Competências 

12:00 – Almoço 

13:30 – Definição das Competências no processo de formação de AIS das instâncias federal, 
regional e local. 

17:00 – Encerramento das atividades do dia. 

 

09 de setembro de 2003 
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9:00 – 12:00 e 13:30 – 17:00 

Discussão e definição de estratégias de avaliação de processo de formação de AIS. 

10 de setembro de 2003 

9:00 – 12:00 e 13:30 – 16:00 

Discussão e definição de estratégias de acompanhamento do processo de formação de AIS. 

16:30 – Avaliação Final 

17:00 – Encerramento 

 

• Material de Apoio 
� Resoluções da COPAS relativas á formação de AIS. 
� Fichas de avaliação de AIS contidas nos Módulos da formação. 
� Proposta de Avaliação de Produtos por Módulos da Formação. 
� Documento: Formação de AIS, incluindo competências e habilidades dos AIS e do 
Instrutor. 
� Documento: Roteiro para acompanhamento do processo de formação de AIS. 
� Relatório das oficinas de Avaliação do processo de formação de AIS de 2001 e 2003. 
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Atribuições da COPAS 

 
Atribuições do DSEI 

 
Atribuições da CORE e do 

DSEI 
• Levantamento de demanda de capacitações 

(pedagógicas, técnicas, antropológicas e de 
formação de AIS). 

• Análise de demanda de capacitações. 
• Articulação com as instâncias regionais da 

FUNASA para coordenação do processo de 
formação de AIS. 

• Elaboração de programação 
orçamentária/financeira para cursos e 
capacitações, a partir da definição de prioridades 
embasadas em critérios epidemiológicos. 

• Sistematização de dados relativos aos cursos 
realizados (nº de profissionais capacitados, nº de 
AIS em processo de formação por módulos). 

• Manutenção de sistema informatizado de cursos 
realizados (Capacitações Pedagógicas, Formação 
de AIS). 

• Articulação com agências financiadoras dos 
cursos. 

• Análise de relatórios e de avaliação do processo 
de formação de AIS e de registro de dados para 
acompanhamento do processo. 

• Emissão de certificados de instrutoria em 
Capacitações Pedagógicas. 

• Coordenação de grupo de trabalho colaborador do 
DESAI para o processo de formação de AIS. 

• Articulação com EscolasTécnicas/Centros 
Formadores e Secretarias Estaduais/Municipais de 
Saúde, com vistas ao acompanhamento do 

• Acompanhamento do processo de formação de AIS no 
Estado por meio de supervisão técnica, administrativa e 
pedagógica, na perspectiva do modelo de promoção da 
saúde e de valorização da cultura de cada povo. 

• Avaliação das condições do processo de trabalho e da 
realidade sanitária das áreas indígenas no Estado. 

• Provimento de condições de estrutura organizacional 
para a implementação da atenção básica e do processo 
de formação de AIS. 

• Adequação dos protocolos técnicos aos sistemas 
tradicionais de saúde e à realidade regional/local, com 
vistas à formação de AIS. 

• Elaboração de cronograma funcional dimensionando as 
ações das equipes médica, de enfermagem e de 
odontologia, na perspectiva da atuação em equipe no 
processo de trabalho e da interdisciplinaridade, a fim de 
viabilizar a formação de AIS. 

• Designação de técnicos para coordenar a formação de 
AIS no  nível regional/estadual. 

• Articulação e definição de co-responsabilidades, de 
modo dinâmico, envolvendo o Conselho Distrital. 

• Identificação de demandas de capacitações e de 
formação de AIS, em articulação com as organizações 
parceiras, conciliando com a agenda de permanência das 
equipes em área. 

• Articulação com as Secretarias Estaduais/Municipais de  
Educação e Instituições  Educacionais, com vistas a 
promoção da escolarização, atendendo ‘a LBD. 
 

• Garantia de 
contextualização à realidade 
do trabalho em área indígena 
dos profissionais recém 
contratados, por meio de um 
protocolo de introdução de 
novas equipes. 

• Pactuação com SES, SMS, 
Organizações Parceiras e 
Escolas Técnicas/Centros 
Formadores, com vistas ao 
diagnóstico situacional e 
planejamento das ações 
relativas à formação de AIS, 
atendendo ao Plano Distrital. 

• rticulação com a SES/SMS 
com vistas à formalização da 
escolarização dos AIS, de 
acordo com a LDB. 

• Organização das fichas de 
avaliação dos AIS em pastas 
individuais, arquivando–as 
na sede do DSEI/CORE e das  
Organizações Parceiras. 
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processo de formação de AIS. 
• Participação, junto aos técnicos do DESAI, da 

elaboração do plano anual de capacitações (PAE) 
e plano anual de trabalho (PAT). 

• Participação de reuniões do DESAI com vistas à 
definição de diretrizes, normatizações, 
programações, entre outros. 

• Articulação entre as SEE e as CORE visando a 
formalização da escolaridade dos AIS, de acordo 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). 

• Definição de diretrizes para a formação de AIS e 
para capacitação da equipe multidisciplinar, na 
perspectiva do modelo de promoção da saúde e de 
valorização da cultura de cada povo. 

• Articulação com as organizações indígenas. 
• Garantia de participação de representantes dos 

Conselhos Distritais nas discussões e eventos de 
formação de AIS. 

• Articulação com o DESAI com vistas à programação de 
eventos de capacitação no âmbito regional/estadual. 

• Manutenção de banco de dados de participantes de 
capacitações, em articulação com as organizações 
parceiras. 

• Garantia de contextualização dos profissionais recém 
contratados à realidade do trabalho em área indígena, 
através de um protocolo de introdução de novas equipes. 

• Acompanhamento da contratação de técnicos pelas 
organizações parceiras, discutindo critérios de perfil 
profissional e de adequação ao trabalho em área 
indígena. 

• Organização de sistema de arquivamento de pastas de 
documentação de AIS em processo de formação. 

• Pactuação com SES, SMS, Organizações Parceiras e 
Escolas Técnicas/Centros Formadores, com vistas ao 
diagnóstico situacional e planejamento das ações 
relativas à formação de AIS, atendendo ao Plano 
Distrital. 

• Relato a COPAS do andamento do processo de 
formação de AIS por meio de relatórios ao final de cada 
módulo. 

• Relato a Core o andamento do processo de formação de 
ais através de relatórios ao final de cada módulo. 

• Previsão e provisão de recursos necessários à 
participação das Escolas Técnicas/Centro Formadores 
no acompanhamento da formação de AIS. 

• Manutenção da articulação com as organizações 
indígenas. 

• Garantia da participação de representantes dos 
Conselhos Distritais nas discussões e eventos de 
formação de AIS. 
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Atribuições das Instituições Parceiras Atribuições da Equipe de Saúde Atribuições das Escolas 
Técnicas/Centro Formadores 

• Previsão e provisão de condições de equipamentos, 
alimentação, infra- estrutura, supervisão, transporte, 
espaço e material para a implementação dos módulos da 
formação de AIS (em média 2 módulos  ao ano), 
conforme o Plano Distrital. 

• Previsão e provisão de condições e participação dos 
eventos de avaliação e planejamento dos módulos da   
formação do AIS. 

• Previsão e provisão de condições de infra-estrutura para 
organização do serviço de modo a viabilizar as ações de 
atenção à saúde, acompanhando a implementação da 
formação de AIS, conforme o Plano Distrital. 

• Informação ao DSEI das contratações / demissões de 
profissionais das equipes multidisciplinares, com vistas 
a organização da demanda de capacitação. 

• Garantia de contextualização à realidade do trabalho em 
área indígena dos profissionais recém contratados, 
através de um protocolo de inserção dos mesmos no 
processo de trabalho. 

• Viabilização de capacitações técnicas, antropológicas e 
pedagógicas para a equipe multidisciplinar, atendendo 
ao Plano Distrital e às Diretrizes do DESAI/COPAS. 

• Articulação com as Escolas Técnicas/Centros 
Formadoras, com vistas ao acompanhamento/ 
legitimação do processo de formação. 

• Articulação com as lideranças indígenas. 
• Garantia da participação de representantes dos 

Conselhos Distritais nas discussões e eventos de 
formação de AIS  

• Organização do processo de trabalho em área indígena, com 
vistas ao modelo de promoção à saúde e a implementação dos 
protocolos técnicos. 

• Execução dos módulos de formação de AIS, nos momentos de 
concentração e dispersão, atendendo às diretrizes do 
DESAI/COPAS. 

• Articulação com as lideranças e professores indígenas, 
Conselhos Distritais e Locais, para fomentar os aspectos 
interéctnicos envolvidos na organização do serviço, com vistas 
ao processo de formação de AIS. 

• Participação dos eventos de avaliação e planejamento dos 
módulos da formação de AIS. 

• Elaboração de relatório ao final de cada módulo utilizando 
impresso próprio e encaminhamento do mesmo ao DESAI e 
DSEI/CORE. 

• Arquivamento das pastas com documentos e fichas de 
avaliação dos AIS na CORE (nos estados distantes da sede do 
DSEI). 

• Participação de capacitações técnicas, pedagógicas e 
antropológicas promovidas pelo DSEI/CORE e organizações 
parceiras. 

• Participação dos eventos de 
avaliação e planejamento dos 
módulos da formação de AIS. 

• Arquivamento das pastas 
individuais com documentos e 
com cópias de fichas de 
avaliação dos AIS. 

• Acompanhamento do processo 
de formação de AIS, por meio 
de supervisão pedagógica, 
apoiando as etapas de 
concentração e dispersão. 

• Promoção/participação de 
eventos de interesse para saúde 
indígena. 

• Certificação do processo de 
qualificação profissional de 
AIS, com vistas a legitimação 
para posterior prosseguimento 
de estudos. 

• Articulação com as Secretarias 
Estadual/Municipais de 
Educação para viabilizar a 
escolarização básica dos AIS. 
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Atribuições do Conselho Distrital 
 

 
Atribuições do Conselho Local 

 
Atribuições do Grupo de 

Trabalho 
 
• Garantia de espaço e participação em discussões para 

acompanhamento e avaliação permanente do processo 
de formação de AIS. 

 

 
• Garantia de espaço de discussões para o acompanhamento e 

avaliação permanente do processo de formação de AIS. 
• Deliberação sobre a indicação para seleção e permanência 

dos AIS na função, com base nos critérios de cada povo e 
dos critérios apontados nas diretrizes do DESAI. 

• Participação por representação em eventos de avaliação e 
planejamento dos módulos da formação de AIS. 

 
• Apoio ao DESAI/COPAS na 

discussão das diretrizes para o 
programa de formação de AIS 
e para capacitação da equipe 
multidisciplinar, com vistas à 
Missão Institucional. 

• Acompanhamento do 
processo de formação de AIS 
nos DSEI, representando o 
DESAI/COPAS. 

• Coordenação de eventos de 
avaliação e planejamento dos 
módulos da formação de AIS 
e os respectivos relatórios. 

• Realização de instrutoria de 
capacitações pedagógicas para 
a equipe multidisciplinar dos 
DSEI, conforme agendamento 
com a COPAS, encaminhando 
relatório. 
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ANEXO E 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE FORMAÇÃO DE AIS E AISAN 

 
ASSUNTO: Formação de AIS e AISAN 
LOCAL: Sala de Reunião do DENSP/FUNASA. 
DATA: 9 e 10 de setembro 2004. 
 
OBJETIVO:  

- Discutir o perfil profissional dos AIS e AISAN e subsidiar a reformulação das 
Diretrizes para a formação destes atores. 

 
PRODUTO ESPERADO: 

- Perfil profissional do AIS e AISAN revisto e organizado por itinerários educativos. 
- Encaminhamentos propostos. 

PARTICIPANTES:    

Técnicos do DESAI e DENSP, da CORE/CEARÀ 

Convidados: representantes da UNIFESP,  Etis-RJ , ESP--MT 
 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 
Dia 09. 
 Inicialmente foi realizada uma breve apresentação por cada participante. 
 Agradecimentos pela presença e boas vindas a todos os participantes. Em seguida 
contextualização do encontro:  

- O atual envolvimento da Ena com o DESAI/COPAS. 
- Encaminhamentos da Direção do DESAI em relação à COPAS, especificamente à 

formação dos AIS. 
- Reuniões que aconteceram com a SGTES, MEC e Assessoria do DESAI (Adriana) 

sobre parcerias para a escolarização, formação e certificação dos AIS e AISAN. 
- Reuniões com SGTES, RETSUS (oficina 21 e 22/09 e em outubro), MEC, UNB. 
- Demanda de revisão e atualização das diretrizes da formação dos AIS e elaboração da 

proposta de um novo documento norteador  para a formação de AIS e AISAN. 
- Apresentação da nova proposta ao DESAI e em seguida à SGTES e Escolas Técnicas 

do SUS em Outubro 2004. 
 

Apresentação do resultado das primeiras discussões sobre a elaboração do documento 
norteador para a formação de AIS e AISAN: 
Eixos do documento proposto a ser elaborado (e linhas de trabalho): 

1 Formação dos AIS e AISAN, estratégias e redefinição de perfil e competências. 
2 Estrutura intrainstitucional e interinstitucional necessárias para atender o processo de 

formação de AIS e AISAN. 
3 “Gerencia/Gestão” do processo de forma dinâmica (especificamente atribuições da 

COPAS/DESAI e COSAN/DENSP). 
 

Foi aberta a discussão sobre a necessidade e o momento mais oportuno para o 
envolvimento da CODER, ASCOM e de outros setores da Funasa. O convite será 
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realizado a partir dos próximos encontros assim que estiver melhor definida a proposta 
por este grupo técnico. 
Daniela informa dados sobre AISAN e dificuldade da relação destes com os AIS: 
630 AISAN capacitados. 
46 instrutores/supervisores (Engenheiros e técnicos) 
Carga horária de 280 horas. Concentração em 3 etapas, sete semanas, depois estágio 
em serviço 40 horas. Total de 320 horas. Ainda não há qualificação/certificação dos 
AISAN acompanhado por alguma escola. 
Paulo informa sobre a situação da formação de AIS: seis módulos de duas etapas cada 
(concentração e dispersão), total de 12 etapas para conclusão. Já foi realizado pelos 
Distritos, até setembro de 2004, cerca de 30 % destas etapas. 
 
À tarde as discussões evoluíram em relação á realidade enfrentada pelos Distritos na 
implementação das ações para a formação dos AIS e AISAN: 

- A estrutura do processo de trabalho e a organização do serviço muitas vezes impede o 
desenvolvimento do processo de formação por mais que este esteja bem orientado. 

- Oficina com as SECAP/CORE sobre processo de trabalho e formação de AIS/AISAN. 
- Relação com as escolas técnicas na formação de AIS. (necessidade de se ter uma 

proposta sólida e bem definida pedagogicamente antes de negociar com as escolas 
para que elas possam se adaptar à demanda diferenciada da formação de agentes 
indígenas de saúde e de saneamento apresentada pela FUNASA). 

- Discussão conceitual sobre competências e habilidades:  
Lavínia: SABER – FAZER – SER (conhecimento, habilidade e atitude).   
Curso, capacitação, treinamento: prepara para intervir. 
Formação: Deixa “pronto para a vida”, habilidades, competências e atitudes. 
Transitividade: Transitar, percorrer por vários mundos, culturas. 
- Paralelo entre o documento Educação Profissional Básica para Agentes Indígenas de 

Saúde (AIS) - FUNASA (Competências e habilidades) e o Termo de Referência para a 
Execução de Formação Profissional do Agente Comunitário de Saúde (ACS) - MS. 

- Escolaridade, formação, perfil profissional e certificação dos AIS e AISAN por 
competência, flexibilizando o processo de formação de acordo com a necessidade do 
Distrito ou região. 

- Redefinição do perfil ou requisitos de acesso e perfil de conclusão dos AIS e AISAN. 
- Necessidade de inclusão social como demanda dos povos indígenas nas conferências 

de saúde indígenas e a perspectiva de  itinerários educativos e aproveitamento de 
estudos. 

Récio – Exemplo de seleção AISAN: Comunidade escolhe 3 ou 4 pessoas e um grupo 
(Conselho local, DESI, EMSI, SECAP) decide entre os escolhidos pela comunidade. 
- Necessidade de maior preparação dos instrutores/supervisores (EMSI) e demais atores 

envolvidos direta e indiretamente no processo de formação.  
Herbert chama a atenção para o fato de que a CODER está desenvolvendo um trabalho de 
“capacitação pedagógica” ou outro curso preparatório para RH (apurar informação). 
- Possibilidade de regionalização (no nível de CORE/SECAP, DSEI e Conveniada) em 

relação ao acolhimento, capacitação pedagógica, preparação técnica de profissionais 
novos, equipe multidisciplinar e demais atores. 

- Necessidade de envolvimento efetivo, no trabalho de equipe de saúde indígena no 
âmbito da promoção da saúde, de profissionais contratados via Prefeituras. 

- Educação permanente para profissionais de nível superior. Ensino à distância (UNB), 
pólos de Educação Permanente, etc. 
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PROPOSTAS: 
1 Rever competências e o perfil do AIS E AISAN. 
2 Apresentar para as escolas técnicas a demanda do DESAI/FUNASA. 
- Formação do AIS/AISAN. 
- Parceria para escolarização básica. 
- Certificação. 
3 Fortalecer/apoiar as CORE/DSEI para o acompanhamento da formação em parceria 

com as escolas técnicas. 
4 Levantamento (apurar dados) para diagnóstico do processo de formação nos DSEI. 
5 Manter agenda de reuniões de grupo de trabalho para proposição de Diretrizes 

(rever/atualizar) para a formação profissional em áreas indígenas. 
6 Propor estratégias para apoio/fortalecimento das EMSI como suporte para o processo 

de formação 
 
Dia 10. 
 Continuação das discussões. 
 Graça coloca a possibilidade de flexibilizar o currículo de acordo com as competências 
por módulo (de acordo com o local) podendo deixar de adquirir alguma competência ou 
“puxar” uma competência de um outro módulo. Deixar claro, registrado, por aluno, as 
competências adquiridas e as a serem adquiridas quando possível ou necessário. 
 

Participação da Adriana (Assessoria da Direção do DESAI).  
- Mapa da situação dos AIS. 
- UNB – Educação à distância para instrutores/supervisores e demais Membro das 

EMSI (equipe multidisciplinar de saúde indígena). 
- Certificação – Escolas técnicas do SUS; Universidades. 
- Prioridade da questão dos AIS e relação com a COOPE. 
- Qual a oferta para o nível técnico? Importância e demanda acumulada de resolver a 

questão do nível AUX e Técnico. 
- Curso de gestão para o subsistema de saúde indígena. 
- Qualificar para o SUS. Parceria com o MS. 
- Identificar as universidades que já incluem a Saúde Indígena no currículo. 
- Recurso financeiro da Funasa para a formação ainda este ano = 3 milhões de reais. 
- Fazer contato com a Cláudia da EJA (educação de jovens e adultos) em áreas 

indígenas. 
- No processo de formação esclarecer o que é pedagógico, gestão, técnico e estrutura. 
- Instituir grupos de trabalho: 1) para a formação de AIS/AISAN e Auxiliares de 

enfermagem indígenas (ou em áreas indígenas), e 2) especialização, educação 
permanente para equipes multidisciplinares, nível superior. 

 
CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS: (produto) 

1. Necessidade de atualizar o documento das Diretrizes da Formação do AIS/AISAN. 
Paralelo com Referencial para Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde – 
Perfil profissional de conclusão (Acrescentar parágrafo ressaltando adaptação para 
as peculiaridades do Agente Indígena de Saúde. 

2. Instituir um Grupo de Trabalho para a Formação de AIS/AISAN e Auxiliar de 
enfermagem indígena. (Ver final deste relatório GT.1). 

3. Com base nas discussões, experiências colocadas e dados apresentados, o 
diagnóstico apontou para a necessidade de melhoria e/ou reestruturação do 
processo de trabalho, da organização do serviço e preparo pedagógico dos 
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instrutores (EMSI e Engenheiros) como condição fundamental para o 
desenvolvimento do processo de formação. 

 
4. Instituir outro grupo de trabalho para Educação Permanente, ensino superior, 

especialização/mestrado. (ver final deste relatório GT.2). 
5. Encaminhar ao DESAI proposta de escolarização (Mato Grosso – Cuiabá e RJ – 

DSEI Interior Sul). 
6. Fazer contato com a ENSP/EAD – especialização em educação profissional para a 

saúde (para o PROFAE). 
7. Discutido o perfil do AIS em consonância com o Documento Referencial para o 

Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde sendo considerada a importância 
da formação conjunta com o AISAN e a perspectiva de terminalidade (“O que 
estas pessoas vão ser?”. (a redação deste item logo nos será enviada por Lavínia). 

- Proposta de dar continuidade do processo de formação dos AIS/AISAN com a 
perspectiva de itinerário educativos. 

- Possibilidade de redefinir o currículo de forma a reorganizar os módulos e a 
certificação por competência. 
8. Elaboração das Diretrizes Curriculares para a formação do Auxiliar de 

Enfermagem Indígena e Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) com 
aproveitamento de estudos do AIS/AISAN. 

9. Elaboração da proposta de re-qualificação para Auxiliar de Enfermagem que 
atuam em áreas indígenas. 

GT.1 
Grupo de trabalho para acompanhamento do processo de formação de Agentes Indígenas de 
Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento. 

GT.2 
Grupo de trabalho sobre educação permanente – nível universitário, especialização à distância 
e mestrado profissionalizante. 

Agenda 
 Próxima reunião: 29 e 30 de Setembro de 2004. 
 Pauta/produto: Conclusão do documento das diretrizes da formação de AIS/AISAN. 
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ANEXO F 

SEMINÁRIO SOBRE ANTROPOLOGIA: POVO GUARANI 
 
OBJETIVOS 
� Reconhecer a organização e a história do povo guarani com vistas ao embasamento do 

processo pedagógico a ser implementado no DSEI Litoral Sul. 
� Promover subsídios antropológicos para o processo de formação de Agentes Indígenas de 

Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 
� Fortalecer a parceria FUNASA/CORE-RJ e Escola de Formação Técnica em Saúde/SES-

RJ. 
� Favorecer a integração entre as equipes técnica e pedagógica e a comunidade indígena. 
 
LOCAL:  Angra dos Reis/RJ 
PERÍODO: 25 a 27 de  junho de 2003 
PARTICIPANTES: 
� 01 Antropóloga 
� 01 Liderança/pessoa idosa do povo guarani 
� 06 Agentes Indígenas de Saúde 
� 02 Representantes do Conselho Local de Saúde da Comunidade Guarani 
� 04 Profissionais da Equipe Multiprofissional do DSEI Litoral Sul no Estado do Rio de 

Janeiro 
� 05 Técnicos da FUNASA/CORE-RJ 
� 06 Técnicos da Escola de Formação Técnica de Saúde “Enfª Izabel dos Santos” 
� 01 Apoio Administrativo 
 
COORDENAÇÃO DO EVENTO 

Setor de Cerimonial da FUNASA/CORE-RJ 
 
PROGRAMA: 
28/05 – Manhã 
� Abertura 
� Apresentação dos participantes 
� Apresentação da programação e informes 
� Apresentação do trabalho desenvolvido no DSEI Litoral Sul – Estado do Rio de Janeiro 
� Apresentação da programa de formação de Agentes Indígenas de Saúde proposta pela 

FUNASA/DESAI 
- Tarde 
� Visita a uma aldeia do DSEI Litoral Sul 
29/05 - Manhã 
� Palestra: Conceitos Básicos Antropológicos 
� Debate 
- Tarde 
� Relato histórico e cultural sobre o povo Guarani 
� Debate 
30/05 - Manhã 
� Debate em grupos: Cosmologia Ocidental e Guarani 
- Tarde 
� Avaliação dos trabalhos 
� Encerramento 
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ANEXO G 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA PARA AGENTES 

INDÍGENAS DE SAÚDE 

 
MÓDULO INTRODUTÓRIO 

  

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 
O programa de Educação Profissional Básica ora apresentado tem como objetivos 

valorizar, fortalecer e qualificar o trabalho que já vem sendo desenvolvido por mais de 2500 
Agentes Indígenas de Saúde – AIS em todo o Brasil e propiciar àqueles que estão sendo 
contratados, novas bases para seu processo de formação e inserção na equipe de saúde que 
atua nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI. 

 

A estrutura curricular proposta foi organizada em seis módulos temáticos, sob os 
princípios da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, enfocando as doenças e agravos de 
maior impacto epidemiológico entre os povos indígenas. O Módulo Introdutório é 
necessariamente o primeiro a ser aplicado, por introduzir o contexto das relações 
interculturais e suas implicações no processo saúde-doença e na mudança do perfil de morbi-
mortalidade. O critério epidemiológico indica os módulos subseqüentes. As competências e 
habilidades previstas no processo de formação serão desenvolvidas ao longo destes módulos. 
 

As seqüências de atividades pedagógicas que integram os módulos estão organizadas nos 
seguintes eixos temáticos: 
 
� PERCEBENDO NOSSA REALIDADE – oportuniza a representação e análise pelos AIS 
da realidade de suas aldeias, nos aspectos ambientais, culturais, históricos, sociais e 
epidemiológicos, através da identificação dos problemas que afetam diretamente a qualidade 
de vida e a saúde da comunidade;  
 
� ENTENDENDO O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA e PROMOVENDO A SAÚDE E 
INTERVINDO NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA – propiciam a análise dos problemas e 
seus determinantes, a partir da relação com aportes teóricos coordenada pelo instrutor, 
embasando a elaboração de propostas de intervenção na realidade, na perspectiva de 
promoção à saúde e prevenção e controle de agravos;  
 
� CONHECENDO E ORGANIZANDO O SERVIÇO DE SAÚDE – subsidia o 
planejamento de propostas de solução dos problemas pelos próprios AIS, com vistas à 
transformação da realidade, no contexto do processo de trabalho junto à equipe de saúde.  
 

As discussões teórico-práticas estão organizadas em um período de concentração, 
com carga horária média de 120 horas, em que os AIS das diversas aldeias são reunidos para 
o desenvolvimento dos conteúdos modulares. Os instrutores são os próprios enfermeiros das 
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equipes de saúde, apoiados pelos demais profissionais que atuam na área indígena. Ao 
retornarem às suas aldeias, no período de dispersão, os agentes integram-se ao processo de 
trabalho implementado pela equipe, desenvolvendo na realidade do serviço e da comunidade 
as ações de saúde abordadas durante a concentração. Para a dispersão estão previstas em 
média 60 horas de atividades, acompanhadas diretamente pelo enfermeiro em situações de 
serviço. 
 

A metodologia proposta está fundamentada na pedagogia problematizadora, inserindo-
se no campo da educação crítica. Tem por princípios a integração teoria-prática, a integração 
ensino-serviço-comunidade, a construção coletiva dos conhecimentos a partir do referencial 
cultural dos próprios Agentes, a relação indissociável entre o processo de formação e 
organização dos serviços. Insere-se, assim, no processo de construção dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, estimulando a participação dos Agentes e das comunidades na 
organização do Subsistema de Saúde Indígena e na discussão sobre o papel dos AIS nas 
diferentes realidades. 

 

As experiências de aprendizagem estimulam a relação e interação entre as diferentes 
concepções culturais acerca dos agravos e doenças, suas causas, formas de abordagem 
terapêutica e medidas de prevenção e controle, valorizando e preservando o conhecimento dos 
povos indígenas acumulados durante gerações. 
 

A avaliação da aprendizagem é feita durante todo o processo de concentração e 
dispersão, na perspectiva diagnóstica e qualitativa, dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
que compõem as competências esperadas. Para tal, são utilizados os instrumentos sugeridos 
ao final de cada módulo, como também toda a produção dos AIS durante o processo. 
 

Há que se considerar as dificuldades de permanência contínua da equipe de saúde em 
área e de implantação de infra-estrutura para atendimento à saúde nas aldeias indígenas, como 
também o contexto histórico cultural que permeia as relações entre índios e não-índios. Estes 
determinantes de natureza político-administrativa e antropológica demandam intervenções 
oportunas nos diversos níveis de gestão do Subsistema, para que suas implicações no processo 
pedagógico possam ser minimizadas. 
 

Pretende-se que esta proposta oriente o processo de formação dos AIS para atuarem junto 
às equipes multidisciplinares, no contexto dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, 
direcionando os conhecimentos teórico-práticos em ações de promoção à saúde, prevenção e 
atenção básica às doenças e agravos que acometem os povos indígenas.  

 

 

 

UBIRATAN PEDROSA MOREIRA 

Diretor do Departamento de Saúde Indígena – DESAI/FUNASA 
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MÓDULO INTRODUTÓRIO 

OBJETIVOS 

 
 
Geral : 
 

Capacitar os Agentes Indígenas de Saúde para atuarem em suas comunidades, 
identificando os problemas de saúde, especificamente os relacionados à diarréia e IRA, 
visando a resolução precoce e livre de riscos para a população alvo. 
 
 
Específicos: 
 
1. Identificar os aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais do território e da 
comunidade, com vistas à intervenção nas ações e serviços de saúde; 
 
2. Identificar os determinantes do processo saúde-doença que interferem nas condições de 
saúde na comunidade; 
 
3. Conceituar saúde e doença; 
 
4. Descrever sinais e sintomas das doenças diarreicas e infecções respiratórias; 
 
5. Participar, junto à equipe de saúde, das ações de prevenção e controle da 
diarréia/desidratação  e IRA; 
 
6. Participar, junto à equipe de saúde, da aplicação de tratamentos padronizados em casos de 
diarréia/desidratação e IRA; 
 
7. Realizar atividades educativas e de promoção à saúde, relativos à diarréia/desidratação e 
IRA; 
 
8. Cadastrar as famílias existentes na comunidade; 
 
9. Enumerar os serviços de saúde existentes em sua área de abrangência, distinguindo os 
diferentes graus de complexidade; 
 
10. Conceituar DSEI e identificar sua forma de organização como um sistema local de saúde; 
 
11. Reconhecer o papel do Agente Indígena de Saúde junto à comunidade e à equipe de 
saúde.  
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CONCENTRAÇÃO 

PERCEBENDO NOSSA REALIDADE 
 

Seqüência de Atividades 1 

Atividade do aluno Orientação para o instrutor 

1 - Desenhe sua comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Apresente seu desenho em plenária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Desenhe sua terra indígena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Discuta as seguintes questões: 
� como o seu povo ocupou a terra? 
� como se deu o contato com o não índio? 
� que mudanças aconteceram daquela época 
até hoje? 
 
 
5 - Apresente em plenária o resultado das 
discussões.  
 
 
 
  

1 - Oriente os agentes para a realização da atividade 
individualmente. Se houver mais de um agente da 
mesma comunidade, realizar a atividade em 
conjunto.  
Os desenhos devem conter casas, rios, roças, escola, 
posto de saúde, centro comunitário, área de lazer etc. 
Enfatize que todas as casas devem ser desenhadas. 
Prepare o material: papel, revistas, barbante, cola, 
lápis preto e colorido, canetas, tintas, pincéis etc. 
 
2 - Oriente a apresentação, estimulando relatos: roças 
(o que se planta, quanto tempo se demora para 
chegar à roça); centro comunitário (que atividades 
são ali realizadas); escola (quantos estudam, quem 
ensina); centro de saúde (quem atende, condições do 
posto). Coordene a sistematização da discussão, 
estabelecendo diferenças e semelhanças entre os 
recursos das diversas comunidades representadas. 
 
3 - Divida os grupos por áreas indígenas ou formas 
de ocupação do território. Oriente a atividade, 
solicitando que destaquem a localização de todas as 
comunidades, fontes de água (rios, lagos, poços), 
limites (municípios vizinhos, fazendas), invasões, 
vias de acesso (trilhas, caminhos, estradas) e de 
comunicação (rádio, telefone, radiofonia), serviços 
de referência para a saúde (postos, centros de saúde, 
hospitais), projetos de colonização, garimpos, 
madeireiras, locais turísticos. 
 
4 – Mantenha os grupos e oriente a discussão sobre a 
história desta ocupação. Destaque aspectos de 
mobilidade (onde gostam de andar), mudanças 
sociais, culturais e alimentares, transformações do 
meio ambiente (impacto ambiental) e do entorno, 
decorrentes das relações interculturais.  
 
5 – Coordene a plenária. Enfatize as transformações 
que ocorreram naquela área, por que ocorreram 
(determinantes), as conseqüências para os povos 
indígenas e para as questões da saúde, em particular. 
Convide uma liderança ou pessoa mais velha para 
contar a história da ocupação do território.  
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ENTENDENDO O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 
 

Seqüência de atividades  2 
Atividades do aluno Orientação para o instrutor 

 
1 – Expresse com suas palavras o que é saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Discuta a seguinte questão: 
� quais problemas de saúde ocorreram com os 
povos indígenas após a relação com os não 
índios?  

 
 
 
3 – Expresse com suas palavras o que é doença. 

 
 
 
 
4 – Faça uma lista das doenças que existiam 
antigamente e das doenças que existem 
atualmente  na sua comunidade. 
 
 
 
5 – Discuta a seguinte questão:  
 
� por que as pessoas adoecem? 
 
 
 
 
6 – Apresente em plenária o resultado das 
discussões.  
 
 
 
 
 

 
1 – Estimule cada agente a relatar o que  entende 
por saúde. Após a listagem, auxilie o grupo na 
categorização dos conceitos segundo sua 
natureza (alimentação, moradia, condições de 
trabalho, lazer, acesso a bens e serviços – 
especialmente serviços de saúde). 
 
 
 2 – Apoie as discussões dos grupos, orientando 
para que retomem o mapa elaborado na 
Seqüência 1, atividade 3 - e auxilie os agentes na 
sistematização das doenças relacionadas à 
ocupação do território e à  relação intercultural. 
  
 
3 - Estimule cada agente a escrever ou relatar o 
que entende por doença. Após a listagem, auxilie 
o grupo na categorização dos conceitos segundo 
sua natureza (espirituais, biológicos, 
relacionados ao meio ambiente  etc.) 
 
 
4 – Estimule os agentes a listar as doenças, 
separando as antigas e as atuais. Leve-os a 
estabelecer a relação entre as doenças atuais, a 
ocupação do território e as relações 
interculturais. 
 
 
5 – Organize os grupos e estimule os agentes a 
falar sobre os determinantes do processo saúde-
doença. Atente para os aspectos culturais 
relativos à concepção de saúde na cultura  
indígena. 
 
 
6 - Coordene a plenária, orientando a construção 
de um painel para sistematizar as discussões. 
Destaque os aspectos mais relevantes, resgatando 
os determinantes do processo saúde-doença e sua 
relação com o modo de vida da comunidade. 
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INTERVINDO NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 

 

Seqüência de Atividades  3 - Parte I 

Atividades do aluno Orientação para o instrutor 

 
1 – Responda a seguinte questão: 
� quais as doenças mais comuns na sua 
comunidade? 
 
2 – Grife, em cores diferentes, as doenças que 
matam, as que “pegam” e as que afetam 
principalmente as crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Discuta as seguintes questões: 
� como as pessoas sabem que estão doentes? 
� como o agente de saúde percebe as doenças 
nas pessoas? 
 
 
 
4 – Participe da plenária.  
 
 
5 – Dramatize ou desenhe a situação de uma 
pessoa com diarréia, explorando ao máximo os 
sinais e sintomas. 
 
 
6 – Desenhe o corpo humano, destacando o 
caminho da comida, escrevendo os nomes das 
partes do corpo por onde ela passa. 

 
7 – Faça a exposição dos desenhos em plenária, 
explicando o trajeto da comida. 
 
 
 
 
 

 
1 – Oriente a atividade em grupos, retomando 
a lista das doenças elaborada na atividade 4, 
seqüência 2.  
 
2 – Mantenha os grupos e oriente a atividade, 
destacando a IRA e a diarréia, por acarretarem 
maior impacto epidemiológico. Se o agente 
expressar-se em forma de sinais e sintomas, 
leve-o a relacionar estes sinais e sintomas aos 
quadros clínicos de IRA e diarréia. 
Destaque as doenças que “pegam”, 
trabalhando o conceito de transmissibilidade. 
Leve os agentes a caracterizarem a diarréia e a 
IRA enquanto doenças transmissíveis. 
 
3 – Oriente os grupos nas discussões,  
chamando a atenção para as doenças com seus 
respectivos sinais e sintomas. Separe os 
resultados das discussões em três grupos: 
nomes das doenças, o que as pessoas sentem 
(sintomas)  e o que os agentes percebem 
(sinais). 
 
4 – Coordene a plenária, auxiliando o grupo na 
sistematização dos conceitos de sinais e 
sintomas.  
 
5 – Separe o grupo em dois (um que faz a 
dramatização da diarréia e outro que observa). 
Após a dramatização discuta os sinais e 
sintomas e a origem da diarréia. 
 
6 – Oriente a atividade em pequenos grupos. 
Acompanhe o desenho livre e estimule a 
escrita na língua indígena. 
 
7 – Auxilie os agentes a sistematizar o desenho 
do sistema digestivo em uma cartolina ou 
pintando no corpo de um aluno com tinta 
guache (destacar boca, língua, dentes, esôfago, 
estômago, fígado, vesícula biliar, intestino 
delgado e grosso, reto e ânus). 
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8 – Discuta as funções de cada parte do sistema 
digestivo no caminho da comida. 
 
 
 
 
9 -  Discuta as seguintes questões:  
 
� o que é diarréia? 
� como ela aparece? 
� quais os tipos de diarréia que você conhece? 
� que medidas podem ser tomadas para se 

prevenir a diarréia? 
 
 
10 – Discuta as partes e as funções do 
organismo afetadas quando a pessoa tem 
diarréia. 
 
 
 
 
11 – Participe da plenária apresentando as 
conclusões de cada grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – Relate casos de pessoas da comunidade 
com diarréia. 
 
 
 
 
 
 
13 – Discuta, a partir dos casos relatados, o que 
aconteceu com as pessoas com diarréia e a 

 
8 - Coordene a atividade no grande grupo, 
esclarecendo as dúvidas e acrescentando 
informações, se necessário. 
 
 
 
9 - Oriente a atividade em grupos, apoiando as 
discussões. Ressalte a relação entre as doenças 
diarréicas e os fatores de risco ambientais e as 
medidas preventivas por meio da educação em 
saúde. 
 
 
 
 
10 – Oriente a atividade em grupos, chamando 
a atenção para as alterações clínicas intestinais 
provocadas pela perda de líquidos e sais por 
meio da diarréia e vômitos. Trabalhe com o 
desenho do corpo humano elaborado pelos 
agentes. 
 
11 – Coordene a plenária, auxiliando o grupo 
na sistematização sobre o conceito de diarréia, 
suas causas, classificação e medidas 
preventivas. 
Se necessário, faça uma exposição ressaltando 
as causas relacionadas às questões ambientais, 
sociais, alimentares e outras (uso de 
medicamentos, associação com outras 
doenças). Atente para os aspectos culturais. 
Ressalte os aspectos da transmissibilidade da 
doença. 
Para a discussão dos aspectos preventivos, 
retome o mapa da aldeia, auxiliando na 
localização de fatores de risco para a 
transmissão de doenças diarréicas em relação 
às questões apresentadas. 
 
12 – Trabalhe com todo o grupo. Estimule o 
relato de três ou quatro casos, ressaltando o 
quadro clínico (com destaque para a 
desidratação), causas, a conduta adotada e a 
evolução do paciente. Explore ao máximo a 
fala dos agentes, apoiando na sistematização 
da evolução e do encaminhamento dos casos. 
 
13 – Oriente a discussão em grupos, 
explorando a classificação e a evolução da 
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atuação do AIS nesses casos. 
 
 
 
 
 
14 – Participe da palestra ou leia e discuta textos 
sobre desidratação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 – Apresente o que você entendeu sobre  
desidratação. 
 
 
 
16 – Discuta, a partir dos casos relatados na 
atividade 13, de quem foi a responsabilidade de 
cuidar de cada um dos pacientes e quais as 
medidas adotadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 – Leia as histórias e discuta as seguintes 
questões: 
� identifique os sinais de desidratação 
� classifique os diversos  graus de 

desidratação 
� identifique as formas de tratamento e 

encaminhamento dos casos. 
 
18 – Dramatize uma situação de atendimento de 
caso de diarréia e desidratação, seguindo o 
roteiro ao lado. 

diarréia e da desidratação. Enfatize o papel do 
AIS nesses casos: avaliação do paciente,  
aplicação do tratamento de acordo com 
protocolos técnicos,  encaminhamento do 
paciente e  ações preventivas. 
 
14 – Faça a exposição ou selecione textos para 
leitura, abordando: conceito e sinais da 
desidratação, relacionando-os aos diferentes 
graus.  
Utilize exemplos que facilitem a compreensão 
da perda de líquidos e sais do organismo, 
auxiliando os agentes a estabelecer a relação 
com os diferentes graus de desidratação. 
Se possível leve os agentes para visitar 
crianças com diarréia ou desidratação. 
 
 
15 – Oriente a atividade individual, por meio 
de desenhos, dramatizações, relatos orais ou 
escritos, esclarecendo as dúvidas. 
 
 
16 – Oriente a discussão em grupos, 
explorando a utilização do tratamento 
tradicional e da medicina ocidental: 

- ressalte a contra-indicação do uso de  
medicamentos anti-diarréicos; 

- apresente a padronização do Ministério 
da Saúde para o tratamento da 
desidratação (TRO);  

- destaque a gravidade, quando e para 
onde encaminhar o paciente; 

- ressalte o acompanhamento da evolução 
da diarréia/desidratação e a atuação da 
equipe multidisciplinar (médicos, 
enfermeiros, auxiliar de enfermagem, 
AIS, pajés, raizeiros). 

 
17 – Coordene a atividade em grupos. Prepare 
histórias de casos clínicos que possibilitem 
variadas situações e graus de desidratação 
(preocupe-se em caracterizar os sinais de 
gravidade). 
 
 
 
18 – Divida a turma em dois grupos: enquanto 
um apresenta a dramatização o outro observa. 
Troque os papéis, de modo que todos 
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19 - Discuta o papel do AIS na prevenção e 
controle da diarréia e desidratação em sua 
comunidade.  
 

participem, observando e atuando.  
Estimule relatos de formas de abordagem das 
doenças diarreicas na cultura indígena e na 
medicina ocidental. 
Oriente para a discussão dos seguintes 
aspectos: 

- Identificação do doente (nome, idade, 
onde mora); 

- História da doença (o que as pessoas 
com diarréia falam; o que precisamos 
saber do doente, como: alimentação, 
vômito, febre, urina, uso de 
medicamentos, outras doenças. O que 
precisamos saber sobre a diarréia, 
como: duração (diarréia aguda ou 
crônica, freqüência, aspecto das fezes, 
presença de muco ou sangue, etc); 

- Exame do doente (como devemos agir 
com o doente que tem diarréia e 
desidratação: medir a temperatura e 
peso corporal, observar a evolução do 
estado geral e do grau de hidratação). 
Auxilie os alunos na verificação de 
temperatura e peso corporal, 
especialmente na identificação de 
valores numéricos encontrados nas 
medidas de temperatura e peso. Faça 
exercícios de medida de superfícies e 
objetos, com fita métrica ou régua, para 
facilitar a compreensão da escala 
decimal. Solicite, se possível, apoio de 
professores indígenas da área de 
matemática, para trabalhar a concepção 
de grandeza e quantidade na cultura 
indígena e a relação com os números.  

 
19 - Orientar a discussão, enfocando o grau de 
resolutividade do AIS na comunidade, 
destacando as atividades de atenção primária à 
saúde. Ressalte o papel do AIS de interlocutor 
da comunidade junto aos serviços de saúde por 
meio de: 

- identificação e encaminhamento dos 
pacientes para a equipe de saúde; 

- controle das doenças transmissíveis; 
- aplicação do tratamento padronizado 

pelo Ministério da Saúde; 
- atividades de promoção à saúde, com 

destaque para as práticas educativas. 
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INTERVINDO NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 
 

Seqüência de Atividades  3 - Parte II 

Atividades do aluno Orientação para o instrutor 

 
1 – Retome o desenho do corpo humano, 
destacando o caminho do ar, escrevendo os 
nomes das partes do corpo por onde ele passa. 
 
 
2 – Faça a exposição dos desenhos em 
plenária, explicando o trajeto do ar. 
 
 
 
 
3 – Discuta as funções de cada parte do corpo 
no  caminho do ar. 
 
 
 
4 – Faça uma lista das doenças respiratórias 
que você conhece. 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Discuta as partes e as funções do corpo que 
são afetadas quando a pessoa tem doença 
respiratória. 
 
 
 
 
6 – Elabore uma história sobre a transmissão 
da gripe a partir das palavras-chave cuia, 
cidade, catarro. 
 
 
7- Apresente as histórias em plenária de forma 
criativa. 
 
 
 

 
1– Oriente a atividade em pequenos grupos. 
Acompanhe o desenho livre e estimule a escrita 
na língua indígena. 
 
 
2 - Auxilie os agentes a sistematizar o desenho 
do sistema respiratório em uma cartolina ou 
pintando no corpo de um aluno com tinta guache 
(destacar nariz, boca, faringe, laringe, traquéia, 
pulmões, bronquíolos e alvéolos). 
 
 3 - Coordene a atividade com todo o grupo, 
esclarecendo as dúvidas e acrescentando 
informações, se necessário. 
 
 
4 – Trabalhe como todo o grupo. Auxilie na 
identificação das doenças respiratórias mais 
comuns na comunidade (IRA, gripe, pneumonia) 
e na relação com as partes do corpo afetadas. 
Lembrar outros problemas respiratórios 
freqüentes, como dor de ouvido, dor de 
garganta, bronquites. 
 
 
5 - Trabalhe com todo o grupo, chamando a 
atenção para as alterações das funções 
respiratórias (tosse, produção de muco, alteração 
dos movimentos respiratórios) e alterações 
gerais (febre, desânimo, inapetência). 
 
6 – Divida a turma em grupos, orientando na 
elaboração das histórias utilizando as três 
palavras-chave. 
 
 
7 – Auxilie cada grupo a abordar como a gripe 
aparece, como se apresenta nas pessoas e como 
se espalha na comunidade. A seguir coordene a 
sistematização das apresentações,  enfocando os 
aspectos de transmissibilidade através das vias 
respiratórias. 
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8 – Faça uma lista dos sinais e sintomas da 
gripe. 
 
 
 

 
8 – Divida a turma em dois grupos. Faça duas 
colunas  com os sinais e sintomas apresentados. 
Relembre os conceitos de sinal e sintoma 
trabalhados na seqüência anterior. 

 
9 – Participe do exercício de fixação de 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
10 – Discuta as seguintes questões: 

• o que é gripe? 
• como se pega gripe? 
• como fica a pessoa quando pega gripe? 
• como se sabe que a gripe complicou? 
• que medidas podem ser tomadas para se 
prevenir a gripe? 

 
 
11 – Discuta as partes e as funções do 
organismo afetadas quando a pessoa tem gripe.  
 
 
 
12 – Participe da plenária apresentando as 
conclusões de cada grupo. 
 
 
 
 
13 – Participe da palestra ou leia e discuta 
textos sobre a IRA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 – Dramatize uma situação de atendimento 
de caso de IRA, seguindo o roteiro ao lado. 
 

 
9 – Trace uma linha no chão e escreva sinal de 
um lado e sintoma do outro. Organize os alunos 
em fila única sobre a linha, orientando-os que a 
cada sinal ou sintoma apresentado pelo instrutor, 
pulem para um dos lados da linha. 
 
 
10 - Oriente a atividade em grupos, apoiando as 
discussões. 
Ressalte a relação entre as doenças respiratórias 
e os fatores de risco ambientais e as medidas 
preventivas por meio da educação em saúde. 
 
 
 
 
11 - Oriente a atividade em grupos, chamando a 
atenção para as alterações clínicas respiratórias.  
 
 
 
12 - Coordene a plenária, auxiliando o grupo na 
sistematização sobre o conceito de gripe, quadro 
clínico, as complicações e medidas preventivas. 
 
 
 
13 – Faça a exposição ou selecione textos sobre  
IRA abordando: conceito, causas, quadro 
clínico, características epidemiológicas e 
complicações que podem aparecer nos seios da 
face, na garganta, no ouvido e no pulmão e 
medidas preventivas. 
Apresente a padronização da classificação das 
IRA, preconizada pelo Ministério da Saúde.  
Se possível leve os agentes para visitar crianças 
com IRA. 
 
 
14 – Divida a turma em dois grupos: enquanto 
um apresenta a dramatização o outro observa. 
Troque os papéis, de modo que todos 
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15 - Discuta o papel do AIS na prevenção e 
controle das doenças respiratórias em sua 
comunidade.  
 

participem, observando e atuando.  
Oriente para a discussão dos seguintes aspectos: 
Identificação do doente (nome, idade, onde 
mora); 

- História da doença (o que as pessoas com 
IRA falam; o que é preciso saber do 
doente: alimentação, vômito, febre, nariz 
escorrendo ou entupido, falta de ar, tosse, 
dor de garganta, dor de ouvido, dor no 
peito, uso de medicamentos, outras 
doenças etc. O que é preciso saber sobre 
IRA: duração, aspecto do muco, presença 
de tiragem intercostal etc.); 

- Exame do doente (como devemos agir 
com o doente que tem IRA: observar o 
estado geral, medir a temperatura, medir 
a freqüência respiratória, examinar a 
garganta, comprimir o ouvido). Auxilie 
os alunos na verificação da freqüência 
respiratória, especialmente no uso do 
relógio. Caso necessário, faça exercícios 
de contagem do tempo em minutos, 
utilizando desenhos de relógios. Atente 
para aspectos culturais relativos à 
contagem do tempo, solicitando, se 
possível, apoio de professores indígenas; 

- Tratamento do doente (dar os 
medicamentos por via oral, segundo 
orientação da equipe). 

 
 
15 - Oriente a discussão, enfocando o grau de 
resolutividade do AIS na comunidade, 
destacando as atividades de atenção primária à 
saúde. Ressalte o papel do AIS de interlocutor 
da comunidade junto aos serviços de saúde por 
meio de: 

- Identificação e encaminhamento dos 
pacientes, 

- controle das doenças transmissíveis 
- aplicação do tratamento padronizado pelo 

Ministério da Saúde 
- atividades de promoção à saúde com 

destaque para as práticas educativas.  
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CONHECENDO E ORGANIZANDO O SERVIÇO DE SAÚDE 
 

Seqüência de Atividades  4 
Atividades do aluno Orientação para o instrutor 

 
1 – Retome o mapa da comunidade e responda: 
� quem é o chefe da casa? 
� quantas famílias moram em cada casa? 
� quantas pessoas vivem em cada casa? 
� quantas crianças dessas casas estão na 
idade de 0 a 5 anos? 
� quantas gestantes há na aldeia? 
� quantas crianças nasceram este ano na 
aldeia? 
 

 
 
 
 
 
 
 

2- Identifique os serviços de saúde existentes  
em sua terra indígena e descreva as ações 
de saúde que cada serviço oferece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Retome a lista das doenças mais comuns 

em sua comunidade e identifique na rede de 
serviços os locais onde as pessoas são 
atendidas. 

 
 
4 – Complete as seguintes informações sobre 
sua comunidade: 
 
� quantas pessoas adoeceram na aldeia neste 
ano? 
� quantas pessoas morreram neste ano na 
aldeia? 
� das pessoas que morreram, quantas eram 
crianças? 

 
1 - Retome a seqüência 1, atividade 3. Oriente 
a atividade em pequenos grupos, enfatizando a 
necessidade de saber a idade das pessoas e de 
agrupá-las em faixas etárias. Ressalte a 
importância  do cadastro das famílias para o 
planejamento das atividades de saúde na 
comunidade (previsão de deslocamentos e 
consumo de medicamentos), elaboração do 
censo, manutenção do sistema de informação 
(SIASI) e para auxiliar na vigilância 
epidemiológica. Apresente a ficha de cadastro 
que será feita durante a dispersão, ajudando-os 
a analisar os dados nela contidos (nome, data 
de nascimento, sexo,  número de pessoas na 
casa e número de famílias  da aldeia). 
  

2- Retome a seqüência 1, atividade 3 
destacando os serviços de saúde disponíveis. 
Coordene os trabalhos em grupos,  analisando a 
atuação desses serviços  na resolução dos 
problemas locais de saúde e como estão  
organizados para atender às necessidades da 
comunidade. Destaque os níveis de 
complexidade de cada serviço e como se 
relacionam. Ressalte que um conjunto de ações 
e serviços em diversos níveis constituem um 
Sistema de Saúde. 
 
3- Coordene as atividades em grupos, 
estimulando os relatos do atendimento 
oferecido às pessoas dentro e fora da aldeia e 
as formas de encaminhamento de pacientes 
entre esses serviços (referências). 
 
4 – Oriente a discussão em grupos, enfocando a 
importância de realizar: 

- registro diário de atendimentos 
(relembrar os passos da abordagem do 
doente, ressaltando sua importância para 
o acompanhamento da morbi-
mortalidade e da produção de serviços); 

- encaminhamento de pacientes; 
- óbitos. 
Auxilie os grupos na sistematização dos 
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� quantas pessoas doentes precisaram fazer 
tratamento fora da aldeia? por quê? 
 
 
 
 
 
 
 
5 - Discuta a seguinte questão: 
� quais os problemas que você enfrenta  
quando procura os serviços de saúde? 
 
 
 
 
 
 
6- Participe da palestra: a proposta dos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dados apresentados. Enfatize os motivos que 
levam ao tratamento fora da aldeia, sejam 
eles ligados à falta de estrutura física, 
inexistência de recursos tecnológicos 
(insumos, transporte etc), ou falta de 
capacitação. 

 
 
5– Oriente a discussão em grupos com a 
finalidade de resgatar o direito à saúde e de 
acesso aos serviços de saúde, preconizados na 
Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, Artigo 3º e no 
Artigo 196 da Constituição Federal. 
Problematize quais são os direitos e deveres do 
cidadão. 
 
 
 6 – Prepare a exposição, apresentando em 
mapa a proposta da área de abrangência dos 
DSEI, dos serviços de saúde que o compõem e 
do seu funcionamento. Se possível, convide 
para esta exposição o gestor do DSEI ou seu 
representante, para que os possíveis 
questionamentos e dúvidas possam ser 
esclarecidos no debate. Enfoque o processo de 
organização de serviços no DSEI enquanto  
conquista da saúde como DIREITO de 
cidadania. 
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CONHECENDO E ORGANIZANDO O SERVIÇO DE SAÚDE 

Seqüência de Atividades 5 

Atividade do aluno Orientação para o instrutor 
1. Participe da atividade de planejamento de 

ações educativas na comunidade, sobre o 
tema: prevenção de diarréia e IRA.  
 
Utilize o roteiro abaixo: 

 
� qual será a atividade? 
� como será realizada? 
� quando será realizada? 
� quem vai participar? 
� quais pessoas da comunidade podem 

colaborar no trabalho educativo? 
� qual o material necessário? 

 
 
 
 

 
2. Apresente em plenária o trabalho elaborado 
pelo seu grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Participe da atividade de planejamento da 
visita domiciliar às famílias de sua 
comunidade. Utilize o roteiro abaixo: 

• qual será a atividade? 
• como será realizada? 
• quando será realizada? 
• quantas famílias vão ser visitadas? 
• quanto tempo vai demorar? 
• qual o material necessário? 
• que estratégias serão utilizadas para 
abordagem das famílias? 
• qual o melhor dia e horário para realizar as 
visitas? 
• o que é importante observar em cada 

1. Divida os alunos em pequenos grupos, de 
acordo com a atividade proposta: 

 
� 1º grupo: preparo de uma palestra sobre 

prevenção de diarréia e IRA, para toda a 
comunidade; 

� 2º grupo: elaboração de cartazes 
explicativos sobre prevenção de diarréia 
e IRA; 

� 3º dramatização sobre o preparo do soro 
de reidratação oral (SRO) e orientação à 
mãe sobre os cuidados na administração.       
Acompanhe a elaboração dos trabalhos, 
discutindo a realidade dos agentes de 
saúde e incentivando propostas criativas, 
a participação comunitária e a expressão 
na língua indígena. 

 
2. Estimule a análise, pelos demais 

participantes, dos planejamentos 
apresentados. Discuta o papel do agente 
de saúde na divulgação de informações e 
o direito da comunidade de ter acesso a 
informações corretas. Avalie a 
necessidade de planejar atividades 
específicas para determinados grupos, 
como: mulheres, adolescentes, estudantes 
que moram na cidade, idosos. Utilize 
textos de apoio para subsidiar a 
discussão.   

 
3. Divida a turma em grupos e apoie o 
trabalho de elaboração do roteiro para as 
visitas domiciliares. Auxilie os agentes a 
fazer o planejamento com base no número de 
famílias que cada um atende. Oriente-os a 
utilizar o mapa da aldeia para facilitar o 
trabalho. 
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família? 
• quais as perguntas devem ser feitas a cada 
família? 
 

4. Apresente em plenária o trabalho elaborado 
pelo seu grupo. 

 
 
 
4. Coordene a atividade, auxiliando na 
sistematização do roteiro para a visita 
domiciliar. 
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DISPERSÃO 

 
Atividade do aluno Orientação para o instrutor 

1.Com base na discussão da seqüência anterior, 
prepare atividades educativas para as 
comunidades no período de dispersão. 
Sugestões: 
 
� Palestras 
� exibição de filmes e slides 
� visitas às escolas 
� reuniões com grupos específicos: 

lideranças, mulheres, adolescentes. 
� orientações individuais e em pequenos 

grupos 
� visitas domiciliares.  
 
2. Realize visitas domiciliares às famílias de sua 
comunidade.  
 
3. Realize atividades de cadastro e organize o 
censo de famílias na comunidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realize atendimento de pacientes com 

diarréia e desidratação. 
 
 
5. Realize atendimento de pacientes com     
IRA. 
 
6. Realize termometria. 
 
7.  Verifique peso corporal 
 
8.  Execute  procedimento de reidratação oral. 
 
9. Verifique a freqüência respiratória. 
 
10. Organize o seu local de trabalho.  

 1. e 2. Acompanhe o preparo da dispersão, 
estabelecendo cronograma de trabalho. Envolva 
outros profissionais do DSEI nas atividades. 
Oriente para a utilização do roteiro preparado na 
seqüência anterior. 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
3. Supervisione a atividade. Adeqüe os 
impressos existentes à realidade local ou 
construa os formulários. Caso o agente atue em 
mais de uma comunidade, ajude-o a organizar 
uma agenda de trabalho, buscando apoio das 
lideranças locais.  

 Discuta a importância de se manter o cadastro 
atualizado, o fluxo das informações coletadas e 
a consolidação dos dados em forma de censo.  
 

 4. e 5. Observe a abordagem do paciente, 
constando: histórico, exame físico, conduta 
padronizada, atividades de orientação e 
registros. 
 
 
 
6. a 10. Utilize as fichas de avaliação de 
desempenho para o desenvolvimento destas 
atividades, discutindo cada item com o aluno, 
antes  da execução da atividade prática.  
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ANEXO H 

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES 

INDÍGENAS DE SAÚDE 

 

1. Local: Brasília – DF 

2. Período: 10 e 11de dezembro de 2001 

3. Participantes: Representantes do DESAI/FUNASA; Instrutores dos cursos de Agentes 

Indígenas de Saúde nos DSEI; Profissionais envolvidos na elaboração da proposta do curso de 

formação de AIS: 

 

A implementação do processo de formação de Agentes Indígenas de Saúde nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas pelo DESAI, a partir do segundo semestre de 1999, 

evidencia a necessidade de estabelecer um acompanhamento sistemático do desenvolvimento 

dos cursos, com vistas à institucionalização de um processo avaliativo. Esta reunião teve os 

seguintes objetivos:  

 

� avaliar o processo de formação dos AIS a partir do desempenho dos agentes indígenas no 

serviço;  

� analisar e definir instrumentos de avaliação do processo propostos pela COPAS/DESAI;  

� analisar e definir estratégias para implementação de um processo sistemático de avaliação 

qualitativa e quantitativa do processo ensino-aprendizagem dos AIS. 

 

4. Metodologia de trabalho 

 

Após a abertura e apresentação dos participantes a foram expostos os objetivos da 

reunião para o grupo e apresentado o quadro situacional do processo de formação de Agentes 

Indígenas nos DSEI, atualizado até o mês de Novembro de 2001.   

Em seguida, foram comentados alguns problemas relacionados ao processo – 

identificados pelo DESAI, compondo o cenário atual no qual vem se dando a formação dos 

agentes, nos DSEI.  

A discussão com o grupo se deu a partir dos problemas identificados, depoimento dos 

instrutores sobre a situação vivenciada, estratégias que vem sendo adotadas e sugestões para 

enfrentamento das dificuldades, sistematizadas no seguinte quadro: 
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PROBLEMA IDENTIFICADO PROPOSTA  
1. Alguns DSEI iniciaram o processo e não deram continuidade 1. Buscar informações que faltam com vistas a retomar o processo, junto aos técnicos 

envolvidos na supervisão aos Distritos  
2. A COPAS não dispõe de informações precisas sobre a atuação dos 
agentes em cada DSEI 

2. Padronizar relatório para orientar os Distritos e definir referencial para aplicação e 
avaliação da proposta 

3. Rotatividade de instrutores que recebem capacitação pedagógica  3. 
4. Capacitação das Equipes multidisciplinares não tem sido sistemática 4. DSEI deve organizar calendário para os treinamentos conforme suas necessidades, 

buscando apoio junto às CORE´s e SEE 
5. Dificuldades de compreensão da metodologia e da proposta de formação 
em serviço 

4. Garantir apoio pedagógico aos instrutores, para o planejamento e avaliação dos cursos 

6. Sobrecarga de trabalho do enfermeiro instrutor / supervisor 5. Definir estratégias conforme realidade de cada DSEI – o  desenvolvimento da 
assistência não pode ser desvinculado do processo de formação 

7. Alteração das seqüências de atividades dos Módulos e acréscimo de 
conteúdos  

6. Flexibilizar a aplicação dos Módulos – iniciar com o introdutório   conforme a 
necessidade do Distrito. Recomenda-se o acompanhamento / suporte do DESAI ao 
DSEI 

8. Períodos longos entre aplicação de dois Módulos,  prejudicando o 
trabalho e dificultando a avaliação de desempenho dos AIS 

7. O DSEI deve priorizar a formação dos AIS e estabelecer um calendário contínuo, 
prevendo as datas de realização das etapas dos cursos 

9. Dificuldades de ordem lingüística interferem no aprendizado  9. Aprofundar a discussão nos Distritos sobre a questão, para definição de estratégias e 
cronogramas próprios de desenvolvimento dos cursos; 

10. Grau de escolaridade dos Agentes é heterogêneo 10. Apoiar os DSEI na busca de parcerias com SEE, visando o acesso dos agentes ao 
ensino fundamental 

11. Evasão dos agentes durante o processo e ausências durante os períodos 
de concentração  

11. Aprofundar a discussão sobre a importância do trabalho dos AIS junto às lideranças 
e comunidade e definir estratégias junto aos instrutores para reintegração dos agentes 
que têm potencial para o trabalho 

12. Organização dos serviços deficiente 12. Implantar programas conforme perfil epidemiiológico do DSEI; 
- definir protocolos e rotinas para atuação dos profissionais de saúde e agentes 

indígenas; organizar material bilbiográfico de apoio aos instrutores para enviar aos 
DSEI; buscar informações junto ao PROFAE com vistas a inserir os enfermeiros 
que atuam na formação dos agentes no curso de especialização em docência, do 
Projeto. 
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ANEXO I 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DA OFICINA: FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL 
DOS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE - AIS E AGENTES INDÍGENAS DE 

SANEAMENTO - AISAN 
 
 

 
 

 
 
 
 

Brasília, maio de 2008. 

Departamento de Saúde Indígena 

Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação 

Coordenação de Apoio à Gestão e a Participação Social 
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Relatório da Oficina Formação e Inserção Profissional dos Agentes Indígenas de 

Saúde - AIS e Agentes Indígenas de Saneamento - AISAN 
 

Local: Hotel Saint Peter – Brasília/DF 
Data: 13 a 15.5.2008 
Responsável: Copas/Cgpas/Desai 
 
I. Abertura 
 
A Oficina Formação e Inserção Profissional dos Agentes Indígenas de Saúde - AIS e 
Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN, iniciou-se com a composição da mesa de 
abertura:  
- Rosângela Barreto Marques de Oliveira – Departamento de Saúde Indígena - 
Desai/Funasa; 
- Ena Galvão - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SEGTES / 
MS; 
- Irânia Marques – Fundação Nacional do Índio / Funai; e, 
- Susana Grilo - Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena / MEC.   
 

Ena Galvão iniciou ressaltando sua expectativa para o evento que vem sendo 
preparado já há algum tempo. Salientou a oportunidade de aproveitar para colocar no 
papel todas as necessidades e dificuldades enfrentadas na formação dos AIS e AISAN e 
tentar saná-las.  

Irânia Marques destacou que se emociona ao lembrar das dificuldades do início, 
quando da estruturação do processo de formação dos AIS e AISAN e ver que hoje a 
atual administração dando a devida importância ao tema. Informou que atualmente está 
na Funai, onde a nova gestão tem trabalhado para transformá-la em uma instituição 
realmente indigenista. Ressaltou a importância do trabalho em conjunto com outras 
esferas governamentais e enfatizou que todos são parceiros nesse trabalho e destacou o 
controle social como um grande avanço para a Funasa. Colocou a Funai como parceira, 
mesmo diante de suas limitações.  

Rosângela Barreto Marques de Oliveira informou que antes de assumir a 
Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação atuava na área de auditoria da Funasa, 
onde muitas vezes buscou verificar a eficácia e a efetividade do processo de formação 
de AIS e AISAN. A profissionalização dos AIS e AISAN é uma das metas para 2008, já 
que o pagamento destes profissionais é feito das mais diversas formas, sendo necessária 
a definição da inserção desses agentes nas Equipes de Saúde. Solicitou que durante o 
evento fosse incluído também o tema avaliação, tendo em vista tratar-se de um 
instrumento importantíssimo. Informou ainda que a Funasa pretende chegar à 5ª 
Conferência Nacional de Saúde Indígena com a situação desses agentes regularizada. 

 
II. Conferência: A Formação e Inserção Profissional em Contexto 
Intercultural. 

Gersem Baniwa – Representante Indígena no Conselho Nacional de Educação - 
CNE/ MEC 

Gersem abordou a questão da língua como sendo um sistema amplo, um símbolo 
da luta indígena que representa as diferentes formas de comunicação que os povos 
utilizam. Destacou que a educação deve ser um processo contínuo e se manter 
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atualizado para contribuir com o povo indígena. Por se tratar da formação indígena é 
importantíssimo considerar que cada um tem seus próprios processos de aprendizagem, 
ou seja, cada um tem sua própria referência educacional. 

Com o início da socialização houve a inclusão de novas necessidades 
demandadas para a vida dos povos indígenas. A formação escolar técnico-científica 
trouxe novas expectativas, tanto no plano individual, quanto no plano coletivo, sendo, 
este último, muito importante para a comunidade indígena, pois é onde ela difere dos 
não indígenas. Trabalhar pela escolarização não é um favor, mas constitui-se em um 
direito para essas populações, como cidadãos.  

A família e a comunidade investem na formação do indivíduo esperando retorno. 
Os dilemas que se criam com as perspectivas individuais e coletivas exigem certa 
coerência entre si, para evitar tensões e conflitos, mesmo considerando que existem 
aspectos que podem ser trabalhados para diminuir tais conflitos, pois algumas 
expectativas encontram-se implícitas. As comunidades indígenas necessitam de maiores 
conhecimentos para desenvolver uma maior consciência política e que o saber, o 
conhecimento e a cultura indígena sejam mais valorizados.  

A ciência acadêmica não permite outro saber que não seja o produzido por ela. É 
preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre as ciências e os vários saberes. No 
processo de formação existe necessidade que os índios ampliem suas capacidades e 
estejam antenados à sociedade, de forma geral. Ainda prevalece a lei do mais forte 
(política e social). Os indígenas precisam ter autonomia para resolver os problemas que 
encontram hoje, capacidade de discutí-los e encontrar soluções.  

Existem experiências que podem servir de exemplo para se tratar da questão da 
formação interdisciplinar. Para os indígenas não são relações entre disciplinas e sim 
entre culturas e sistemas de conhecimentos. Os sistemas precisam dialogar entre si. A 
realidade jurídica do Brasil voltada à comunidade indígena é muito avançada, mas não 
se tem representação indígena no governo. É preciso que haja reconhecimento dos 
diferentes modos de vida. É necessário fazer a seguinte indagação: “Para onde 
queremos ir com o processo de formação e escolarização? É para dar conta de todas as 
necessidades da comunidade?”. O importante é que contribua para a melhoria da 
qualidade de vida das populações, pensando aspectos referentes à alimentação, 
saneamento, territorialidade, educação profissional e não profissional, de modo a que se 
reconheçam as diferenças culturais e o território indígena, sem o qual não pode existir 
índio.  

O grande problema na formação é a dimensão política, a consciência da 
cidadania, sem a qual o indígena perde a dimensão do direito, cabendo perguntar: quem 
vai gerir a dimensão política. 

Em seguida, foi dada a palavra ao Coordenador Geral de Recursos Humanos da 
Funasa, Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior, que destacou o papel da relação de 
trabalho e a necessidade de se resolver a profissionalização dos AIS e AISAN junto ao 
Ministério Público, Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde. Informou que está 
sendo montado um grupo de trabalho para, no prazo de 60 dias, apresentar uma 
proposta ao Ministério da Saúde sobre a política de recursos humanos da FUNASA. 
Ressaltou a necessidade de priorizar a relação de trabalho para desenvolver a educação, 
melhorar a saúde e a qualidade de vida no trabalho.  
 
III. Exposição: Panorama Nacional do Processo de Formação dos AIS 
e AISAN 
Raimunda Nonata Carlos Ferreira (Ramona) – Copas/Cgpas/Desai 
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Daniela Coimbra – Coder/Cgerh/Deadm 
 

Ramona expôs a expectativa da realização da oficina, que se iniciou em maio de 
2005. Ressaltou que é responsabilidade da Copas/Cgpas/Desai pensar as propostas de 
formação dos AIS e que, a oficina não será a resposta para tudo, mas dela poderá um 
grupo representativo para buscar respostas aos encaminhamentos necessários ao 
processo.  

Visando subsidiar e uniformizar o entendimento da plenária a respeito do 
processo de formação dos AIS e AISAN Ramona apresentou um breve panorama do 
cenário nacional.  A política de formação foi pensada de forma a integrar teoria-prática 
e ensino-serviço-comunidade. Nesta perspectiva optou-se pela adoção do Currículo 
Integrado que, fundado na pedagogia crítica e na metodologia problematizadora 
trabalha com a “Formação em Serviço” envolvendo a Equipe Multidisciplinar de Saúde 
Indígena - EMSI. Todo o processo deve ser acompanhado pelas Escolas Técnicas do 
SUS, pois são elas que têm a competência de emitir certificado. O processo de formação 
é operacionalizado alternando períodos de Concentração (momento do curso destinado à 
aquisição e ao desenvolvimento de conteúdos teóricos) e, de Dispersão (momento do 
curso destinado ao desenvolvimento das habilidades práticas).  

Os Agentes Indígenas de Saúde - AIS devem pertencer à comunidade e passar 
por uma seleção, ser maior de idade, ter interesse em desenvolver estas atividades. Um 
dos grandes entraves neste processo é o fato de se terminar a concentração e não investir 
na dispersão, o que tem impedido a conclusão do processo.  

Em relação aos Agentes Indígenas de Saneamento - AISAN Daniela Coimbra, 
ressaltou que o processo de formação dos AISAN acontece com os mesmos desafios 
que a formação dos AIS, apesar de estarem em um número bem menor. A idéia é fazer 
uma discussão conjunta e sair com propostas articuladas. A formação do AISAN 
objetivou identificar algum morador da área que pudesse garantir a sustentabilidade das 
ações de saneamento realizadas nas aldeias. A 1ª turma aconteceu em 1999. Os AISAN 
depois de concluída a sua formação, têm dentre as atribuições:  

� Interlocução com a área de engenharia da Funasa – exercitar a inter-
culturalidade;  

� Monitoramento da qualidade da água; 
� Destinação dos resíduos sólidos.  
Assim como acontece com os AIS, muitas são as dificuldades para realizar o 

processo de dispersão. Existe a necessidade de identificar pessoas para assegurar a 
realização da dispersão, porque diferentemente da dispersão dos AIS, cuja equipe 
multidisciplinar se responsabiliza por essa tarefa, no saneamento não há profissionais 
para desempenhar este papel de acompanhamento. 
 
IV. Trabalho em grupos por segmento:  
Seguiu-se a divisão em grupos, para trabalhar o Roteiro I:  

� Grupo 1: AIS 
� Grupo 2: AISAN 
� Grupo 3: Instrutores AIS/AISAN 
� Grupo 4: Lideranças Indígenas 
� Grupo 5: Chefe de Dsei/Secap 
� Grupo 6: Escolas Técnicas e Escolarização 
� Grupo 7: Funasa/ Presi – órgãos parceiros.  
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IV.I. Resultado do Trabalho segundo o Roteiro I: Processo de Formação do AIS e 
AISAN 
 

Segundo o relatado dos grupos a capacitação pedagógica da Equipe 
Multidisciplinar de Saúde Indígena – EMSI tem acontecido de forma centralizada, sem 
autonomia de alguns Dsei. Em alguns deles nem foram realizadas tais capacitações. Os 
supervisores são bem qualificados e a equipe é esforçada e dinâmica. O conteúdo das 
capacitações é bom, porém não há material pedagógico técnico disponível.  

Já na fase de concentração da formação dos AIS os participantes da oficina 
apresentaram que a carga-horária é insuficiente e que geralmente o local escolhido para 
realizar a concentração não é o mais adequado. Contudo, a recepção dos instrutores é 
sempre muito boa. Os AISAN ressaltaram que são bem orientados quanto ao 
saneamento ambiental. A fase de concentração é considerada de suma importância para 
o profissional, devido ao enfoque na realização das ações preventivas, porém, muitas 
vezes é descontextualizada do serviço. A concentração algumas vezes é realizada por 
profissionais que não são responsáveis pela área. O que é prejudicado também pela 
questão financeira, pois quando há recurso demora a ser descentralizado. A 
concentração dos AISAN é feita em 03 (três) etapas fora da área indígena.  

O Módulo Introdutório do AIS tem sido repetido várias vezes, em alguns 
realidades. A fase de dispersão que deveria acontecer logo após a concentração não vem 
sendo feita, muitas vezes por falta de recursos financeiros, dificuldades logísticas, 
administrativas e a sobrecarga de trabalho na área e, quando acontece, é realizada muito 
tempo depois da concentração. Não existe uma rotina de acompanhamento. 

Tanto a concentração como a dispersão são bem realizadas quando não há 
rotatividade da EMSI. O trabalho dos AIS e AISAN é realizado sem o reconhecimento 
como categoria profissional, porém, acontece em conjunto com a equipe 
multidisciplinar e sem o material adequado. Algumas vezes há a interação também com 
curandeiros. A comunidade tem um elo muito bom com a equipe, quando os AIS e 
AISAN são escolhidos pela comunidade a confiança é maior, assim como o 
reconhecimento. 

A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena – EMSI tem dificuldade em lidar 
com a hierarquia dentro das aldeias e Pólos Base. Os perfis dos AIS e AISAN são muito 
diferenciados nas regiões do país e é utilizada uma mesma forma de profissionalização. 
As dificuldades são culturais, étnicas, geopolíticas e até mesmo de faixa-etária. Foi 
relatado, também, que faltam equipamentos para realização do trabalho. Alguns AIS e 
AISAN não executam suas atribuições com compromisso, assiduidade e pontualidade, 
outros, ao contrário, empenham-se e estão sempre na busca de novos conhecimentos. 
Não há supervisão e avaliação. 

O processo de escolarização acontece em alguns Dsei com o apoio de algumas 
instituições de ensino, em outros é realizado concomitantemente à formação específica. 
A falta de tempo para freqüentar as aulas, o tabu relativo à escolarização das mulheres e 
o fato do conteúdo estar fora da língua nativa, têm inviabilizado a efetivação desse 
processo em alguns estados. 
 
IV.II. Trabalho de Grupo Roteiro II - INSERÇÃO PROFISSIONAL de AIS e 
AISAN 
 

O processo de seleção é feito de forma precária, muitos ainda chegam a fazer a 
pré-seleção, outros já optam pela indicação do cacique ou da família mais poderosa, fato 
que atrapalha o processo, pois alguns indicados não têm interesse em ser um AIS ou um 
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AISAN. A seleção é feita sem exigência de escolaridade. Alguns Dsei já estão tentando 
mudar esta realidade e vem incluindo a realização de provas, ditados, leitura e até 
mesmo a realização de uma votação e a análise dos conselhos locais e distritais. 

Na grande maioria as contratações são feitas pelas ONG’s conveniadas e pelas 
prefeituras, porém existem também relatos de contratações por serviços prestados, 
contrato temporário e também na carteira de trabalho, no entanto nenhum tem segurança 
trabalhista. As lideranças indígenas e os caciques reclamam muito quando a carteira é 
assinada, pois acreditam perder o poder sobre os agentes.       
 Os agentes são desligados quando não correspondem mais às expectativas da 
comunidade, quando ocorre algum tipo de problema entre eles, quando a comunidade 
pressiona ou mesmo a pedido do AIS ou AISAN. Os caciques, as lideranças indígenas e 
os conselheiros desconhecem o trabalho dos agentes, inclusive as punições que podem 
ser aplicadas. São utilizadas advertências verbais, emissão de relatórios pelos 
supervisores e, finalmente, a análise do Pólo Base, Conselho Distrital e Dsei para 
decidir pelo desligamento.  
 
V. Considerações antropológicas sobre o processo de formação e 
inserção profissional indígena em saúde: impactos e desafios 
Edir Pina de Barros – Antropóloga - MT 
Edir Pina de Barros destacou aspectos antropológicos a respeito do processo de 
formação e inserção profissional indígena em saúde: impactos e desafios.  
 
VI. Trabalho em grupo: Elaboração de propostas e recomendações 
 
VI.I. Trabalho de Grupo Roteiro III – PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS 
 

O último trabalho objetivou a consolidação dos aspectos levantados nos dois 
primeiros dias e a definição de encaminhamentos, considerando as responsabilidades 
nos níveis: local, regional e central para as áreas, pensando os aspectos de natureza 
pedagógica, administrativa/gerencial e política, conforme segue abaixo: 
 
1. Natureza Pedagógica  
A) Nível Local  

� Motivar e oferecer condições para que os Ais continuem os estudos; 
� Procurar uma escola mais próxima para os Aisan; 
� Adaptar a carga-horária e os conteúdos à realidade local; 
� Envolver todos os integrantes das equipes nas capacitações; 
� Garantir uma equipe de apoio técnico de forma continuada; 
� Envolver antropológica e pedagogicamente as lideranças indígenas e os 

conselheiros no processo de capacitação; 
� Incluir no plano de trabalho dos Distritos a formação e a capacitação dos Ais 

e Aisan; 
� Priorizar o ambiente das áreas indígenas para a realização da formação e 

capacitação; 
� Realizar capacitações antropológicas no processo saúde/doença com 

metodologia problematizadora, por tronco lingüístico; 
� Promover capacitação continuada; 
� Promover capacitação para os conselheiros e a EMSI, enfocando aspectos 

políticos; 
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� Elaborar conjuntamente o material didático pedagógico bilíngüe; 
� Realizar encontros de avaliação e planejamento antes/depois de cada 

módulo;  
� Criar a médio prazo um EP integrado à estrutura modular dos currículos; 
� Criar um banco de experiências didático pedagógicas; 
� Fomentar parcerias da formação com a escolarização; 
� Avaliar a viabilidade de oferecer formação em curso pós-lato-sensu para 

equipes técnico-pedagógicas; 
� Disponibilizar o telesaúde e o BVS - Boletim de Vigilância em Saúde para 

as equipes; 
� Fomentar a produção de material didático e para-didático de natureza 

intelectual e bilíngüe; 
� Oportunizar suporte gerencial técnico pedagógico para a condução do 

processo de formação de Ais e Aisan.   
 
B) Nível Regional  

� Implantar um sistema de acompanhamento e avaliação; 
� Estabelecer critérios mais rigorosos para a contratação da EMSI e melhor 
preparo das mesmas; 
� Utilizar os próprios Ais e Aisan como tradutores para auxiliar os instrutores 
durante a realização do curso; 
� Oportunizar a participação dos profissionais de nível médio/técnico nos 
eventos, integrando-os à missão institucional;  
� Criar a médio prazo um EP integrado à estrutura modular dos currículos; 
� Divulgar e assegurar o cumprimento das atribuições dos Secap nas 
capacitações da Core; 
� Disponibilizar o telesaúde e o BVS – Boletim de Vigilância em Saúde para 
as equipes; 
� Oportunizar suporte gerencial técnico pedagógico para a condução do 
processo de formação de Ais e Aisan; 
� Promover oficinas para elaboração de material didático pedagógico nas 
aldeias; 
� Retomar a realização de capacitações técnico pedagógica, antropológica e 
política, anteriormente desenvolvidas pelo Desai em nível nacional; 
� Garantir profissionais técnicos para acompanhar todos os momentos da 
capacitação pedagógica, antropológica e política (CORE/DSEI/ETSUS); 
� Assegurar nos termos de cooperação as atribuições de todas as instituições 
envolvidas no processo, respeitando as especificidades loco-regionais; 
� Garantir incentivo financeiro para os técnicos que atuam na formação dos 
Ais e Aisan (pagamento hora-aula), buscando parceiros para a efetivação.  

 
C) Nível Central  

� Revisar a carga-horária; 
� Instituir parceria entre o MEC, SGETES, MS e a Funasa para legitimar os 

programas de escolarização e profissionalização; 
� Adquirir meios de transporte (Bicicletas); 
� Disponibilizar o telesaúde e o BVS – Boletim de Vigilância em Saúde para as 

equipes; 
� Criar a médio prazo um EP integrado à estrutura modular dos currículos; 
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� Garantir profissionais técnicos para acompanhar todos os momentos da 
capacitação pedagógica, antropológica e política (CORE/DSEI/ETSUS); 

� Garantir incentivo financeiro para os técnicos que atuam na formação dos Ais e 
Aisan (pagamento hora-aula), buscando parceiros para a efetivação; 

� Criar um Grupo Técnico para dar continuidade aos encaminhamentos da oficina; 
� Criar mecanismo de incentivo e articulação de centros formadores e 

universidades para a formação de profissionais que venham a atuar na saúde 
indígena, sejam eles indígenas ou não (MEC, Funasa, MS);  

� Garantir recursos orçamentários e financeiros para a confecção de material 
didático bilíngüe e realização de encontros periódicos; 

� Garantir mecanismos para sustentabilidade da parceria das ETSUS com a Core 
no âmbito de cada estado; 

� Definir políticas para assegurar o cumprimento dos termos de cooperação no 
âmbito de cada estado; 

� Compor um Grupo Técnico para rever e discutir a reelaboração do PPP dos Ais 
e Aisan, considerando as mudanças da legislação de educação profissional, atual 
situação da saúde indígena e as diversidades culturais e epistêmicas. 

 
2. Natureza Administrativa/Gerencial  
A) Nível Local  

� Fortalecimento do controle social; 
� Incentivar o uso da medicina tradicional; 

 
B) Nível Regional – 

� Maior agilidade no planejamento das ações de capacitação da EMSI e dos AIS; 
� Disponibilizar veículos para a área de saneamento indígena; 
� Assegurar os recursos específicos para as capacitações e educação continuada 

das EMSI; 
� Agilizar/desburacratizar o processo de descentralização dos recursos necessários 

e licitações para a execução do processo de formação em todos os seus 
momentos (concentração, dispersão, materiais didáticos, etc); 

� Contratar pessoal para acompanhamento pedagógico, além de garantir apoio 
logístico para as supervisões e capacitações; 

� Capacitar os servidores da CORE para desempenhar sua função em 
cumprimento da missão institucional; 

� Promover oficina de capacitação para pajés, parteiras, anciãos, xamãs em resgate 
da medicina tradicional; 

 
C) Nível Central  

� Maior agilidade na liberação dos projetos e recursos, melhorando o fluxo da 
comunicação entre FUNASA, CORE, DSEI e nível local e deixar mais claras as 
competências de cada instituição; 

� O MS/FUNASA deve criar uma comissão para agilizar, facilitar e resolver as 
dificuldades administrativas na montagem e execução (pagamento de hora/aula, 
diárias, etc) do processo de formação (incluindo concentração, dispersão e 
materiais didáticos); 

� Agilizar/desburocratizar o processo de descentralização dos recursos necessários 
e licitações para a execução do processo de formação em todos os seus 
momentos (concentração, dispersão, materiais didáticos, etc); 
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� Estabelecer política de lotação de pessoal visando impedir aplicação prática do 
nepotismo; 

� Garantir recursos financeiros e orçamentários para adequar a infra-estrutura 
(barcos, veículos, equipamentos de trabalho para EMSI, CASAI e CORE/DSEI); 

� Analisar o fluxo de informação; 
� Preparar os servidores da FUNASA sobre saúde indígena (subsistema, SUS, 

política de saúde, legislação e antropologia) 
 

3. Natureza Política  
A) Nível Local  

� Promover campanha de sensibilização dos profissionais dos Distritos com 
relação aos profissionais das equipes AIS e AISAN; 

� Promover a articulação com as secretarias municipais e estaduais de educação; 
� Sensibilizar o conselho local, as lideranças e as comunidades indígenas quanto a 

importância do trabalho do AIS e AISAN. 
 

B) Nível Regional 
� Fortalecer o conselho local e distrital quanto aos critérios de indicação dos AIS e 

AISAN; 
� Pactuar junto às prefeituras a forma de contratação que garanta os direitos 

trabalhistas; 
� Acompanhar, analisar tecnicamente e sistematicamente as ações desenvolvidas 

pela EMSI; 
 

C) Nível Central  
� Incorporar de forma consistente a questão da formação dos profissionais à 

política de saúde indígena; 
� Criar uma comissão ou Grupo Técnico para elaborar projeto de regulamentação 

das profissões – agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento - , 
encaminhando esse projeto para os órgãos competentes e também elaborar um 
plano de cargos e salários para esses profissionais; 

� Realizar concurso público para o trabalho em saúde indígena com editais 
específicos contendo requisitos e critérios relacionados ao trabalho de campo a 
ser realizado na área; 

� Criar um quadro de funcionários para atuar como EMSI na saúde indígena; 
� Reajustar os salários de acordo com as especificidades, além de estabelecer uma 

tabela de valores para remuneração considerando a diversidade geográfica e 
epidemiológica; 

� Promover a articulação e integração entre FUNASA, conveniadas e ETSUS; 
� Vigorar a legislação que orienta que os cargos de gestão deveriam ser ocupados 

por técnicos do quadro da FUNASA; 
� Moção de repúdio ao descaso das autoridades para a formação dos AIS e 

AISAN, especificamente nessa oficina; 
� Criar um recurso específico para o controle social; 
� Criar um sistema de bolsa de estudos para  os indígenas; 
� Melhorar a política de recursos humanos estabelecendo que a FUNASA ou MS 

seja o único órgão empregador de profissionais que atuam em saúde indígena. 
 

Após a apresentação dos trabalhos em plenária foi proposta a criação de uma 
comissão para trabalhar os encaminhamentos decorrentes da oficina. 
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VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização da Oficina “Formação e Inserção Profissional dos Agentes 
Indígenas de Saúde - AIS e Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN” foi uma 
proposta amadurecida pela equipe do Desai e consolidou a necessidade de intensificar 
as discussões acerca do reconhecimento de Ais e Aisan como categoria profissional, em 
virtude das diferentes análises e entendimentos sobre a questão. 

Os encaminhamentos propostos na oficina demonstraram que este não é o único 
problema enfrentado por Ais e Aisan. Desde dificuldades na escolarização, passando 
pela falta de material didático adequado, carência de infra-estrutura, problemas 
financeiros para a realização dos módulos de formação e até mesmo, a necessidade de 
se instituir um processo de avaliação, supervisão e acompanhamento, desde o momento 
da formação, incluindo as etapas de concentração e dispersão, até o desempenho das 
atividades dos Ais e Aisan, propriamente dito. 

Foi ressaltada, ainda, a necessidade de capacitação das Equipes 
Multidisciplinares, servidores dos Distritos e Coordenações Regionais, a sensibilização 
dos gestores quanto à importância do trabalho desenvolvido por esses profissionais em 
área, bem como a interlocução com o controle social para que a comunidade indígena se 
aproprie do processo e possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida em sua 
própria aldeia.  

 Visando buscar a operacionalização dos encaminhamentos propostos 
durante a oficina, foi instituída a Comissão de Trabalho sobre a Formação e Inserção 
Profissional dos AIS e AISAN com 09 (nove) integrantes, tendo representantes das 
Cores, Dsei, Escolas Técnicas de Saúde, Secretarias de Educação, Ais, Aisan, 
Instrutores/Supervisores de Ais e de Aisan.  
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ANEXO J 

OFICINA DE AVALIAÇÃO E APROFUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

FORMAÇÃO DE AGENTE INDÍGENA DE SAÚDE 

Brasília/DF - Julho de 2003 

RELATÓRIO 

Considerações: 

 

Fatores que interferem no processo de formação de AIS: 

� AIS em processo de formação sendo contratado por outra instituição ou 

absorvidos pelo garimpo, em busca de melhores condições de trabalho e salário. 

� Rotatividade de profissionais da equipe multidisciplinar, em busca de melhores 

condições de trabalho, e salário e vínculos empregatícios mais estáveis. 

� Não priorização das capacitações previstas no Plano Distrital. 

� Agendamento de capacitações envolvendo a equipe multidisciplinar com 

proximidade/superposição de outros eventos. 

 

Propostas e Recomendações: 

 

A – Quanto ao processo de Formação de AIS: 

1. Garantir os recursos financeiros para acompanhamento do processo de formação 

do AIS (planejamento e avaliação dos módulos nos Distritos), como 

implementação do Plano Distrital. 

2. Promover avaliação do modelo de atenção à Saúde Indígena, através de fóruns 

intersetoriais incluindo representantes dos povos indígenas. 

3. Dar continuidade às capacitações técnicas, em antropologia e política de saúde 

indígena, considerando a situação de saúde do Distrito e o Plano Distrital. 

4. Protocolo de preparo para inserção do profissional na equipe de saúde. 

5. Integrações das ações de Capacitação Pedagógica na formação de AIS e AISAN. 

preservando os princípios da metodologia da problematização. 

6. Desenvolver ações intersetoriais entre DESAI, ASPLAN, DEISP, COREs 

(ASCOM, DIREH), DSEI, Rede de Escolas Técnicas do SUS, otimizando as 

ações previstas na formação do AIS. 
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7. Implementar as capacitações técnicas para equipes contratadas / conveniadas e das 

COREs, buscando parceria com as Escolas Técnicas de Saúde, a instituições de 

referência. 

8. A formação profissional indígena não deve ser restrita ao nível de Agentes, e sim, 

estendida a outras categorias (áreas de enfermagem, odontologia, vigilância à 

saúde, patologia clínica entre outras), atendendo às recomendações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 e da III Conferencia Nacional de 

Saúde Indígena. 

9. Retomar as discussões com as Escolas Técnicas de Saúde e/ou instituições de 

ensino no âmbito de educação profissional, buscando reafirmar parcerias para 

acompanhamento pedagógico e certificação dos AIS. 

10. Implantar a supervisão formativa do processo de qualificação  de AIS por meio de 

ações integradas de ensino/serviço/comunidade por parte dos profissionais dos 

Distritos. 

    11. Informatizar o processo de acompanhamento  de Formação dos AIS. 

 

B – Quanto às capacitações pedagógicas para técnicos da equipe multidisciplinar 

1. Encaminhar ao DESAI o levantamento de problemas realizados por ocasião das 

capacitações pedagógicas. 

2. Manter, sempre, na composição das turmas, 02 instrutores para cada grupo de 

treinandos (máximo de 25 alunos). 

3. Sempre que possível, viabilizar a participação de antropólogos e/ou indigenistas, 

com conhecimento das etnias do Distrito a ser contemplado com as capacitações 

pedagógicas. 

4. Disponibilizar para os instrutores um kit (Módulos da formação dos AIS, textos 

da capacitação pedagógica e documentos DESAI, relativos a formação do AIS). 

5. A emissão dos certificados aos participantes da capacitação pedagógica deve ser 

realizada pela CORE/DIREH/SACAP. 

6. Promover capacitação para instrutores/multiplicadores, sobre dinâmica de grupo 

com especialista. 

Brasília/DF – 07 A 11 de Julho de 2003 
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ANEXO K 

CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES/SUPERVISORES: 

ÁREA DE SAÚDE224 

 

1. Refletir sobre os problemas de desempenho dos Agentes Indígenas de Saúde, 
analisando suas causas e determinantes, destacando os de natureza pedagógica. 

2. Identificar as práticas pedagógicas presentes nas atividades dos componentes do 
grupo e as concepções que lhes dão suporte. 

3. Discutir as três correntes pedagógicas mais comumente presentes no cotidiano e 
suas implicações para o indivíduo e para a sociedade. 

4. Discutir o processo ensino-aprendizagem, destacando as interferências culturais e os 
esquemas de assimilação do sujeito da aprendizagem. 

5. Identificar as operações mentais implicadas no processo ensino-aprendizagem. 

6. Analisar as características da organização curricular que favorecem a integração 
ensino-serviço-comunidade e a integração teoria-prática. 

7. Vivenciar a prática pedagógica problematizadora. 

 

Seqüência de atividades: 

1. Dinâmica de inclusão. 

2. Levantamento de expectativas e receios. 

3. Estabelecimento de “contrato de convivência” do grupo. 

4. Apresentação da Capacitação Pedagógica e seus objetivos. 

5. Levantamento de problemas de desempenho dos Agentes Indígenas de Saúde, 
analisando suas causas e natureza dos determinantes. 

6. Seleção de um problema (com determinante de natureza pedagógica) para 
elaboração em grupos de um plano de aula com vistas a solucioná-lo, 
considerando as experiências do grupo. 

7. Análise dos planos de aula, com destaque para o papel do professor e o do aluno, 
sistematizando em papel pardo. 

8. Realização em grupos do exercício Três respostas pedagógicas para uma 
situação-problema. 

9. Leitura do texto Alguns fatores pedagógicos; comparando os princípios e 
pressupostos das pedagogias tradicional e condicionadora, estabelecendo a 
diferença com os pressupostos e princípios da pedagogia da problematização. 

                                                 
224 Adaptado de MS, Capacitação Pedagógica para Instrutor/Supervisor – Área da Saúde, Brasília, 1994, 
por Delba Machado Barros, Maria Lúcia Azevedo e Solange de Carvalho Oliveira., 2003 
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10. Dramatização de situações de aprendizagem em diferentes estágios cognitivos ( 
bebê, criança de 5 anos, adolescente, adulto e Agente Indígena de Saúde). 

11. Análise dos elementos presentes no processo ensino-aprendizagem de acordo 
com os diversos estágios cognitivos, a partir das situações dramatizadas. 

12. Leitura do texto Do processo de aprender ao de ensinar, comparando com a 
atividade anterior, destacando as características do sujeito da aprendizagem. 

13. Leitura e discussão do texto Treinamento Mental. 

14. Retorno às propostas pedagógicas elaboradas pelos grupos (planos de aula), para 
análise e reconstrução, com base nos subsídios teóricos. 

15. Leitura e discussão do texto Currículo Integrado, incluindo dinâmica de grupo 
antes da leitura e discussão sobre avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

16. Análise do Módulo Introdutório para a Formação de Agentes Indígenas de 
Saúde, procurando identificar as seguintes características: sujeito da 
aprendizagem (esquemas de assimilação, padrões culturais, operações mentais), 
estrutura do objeto (integração de conteúdos, organização teórico-prática, 
relação ensino-serviço-comunidade), papel/função do instrutor. 

17. Planejamento da implementação do Módulo de Formação de AIS, através da 
elaboração de cronograma de execução dos períodos de concentração e 
dispersão. 

18. Avaliação do processo vivenciado. 
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Figura 5 – AIS e AISAN em atividade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, realizada 

na ONG Cairuçú, Distrito de Patrimônio, Paraty – RJ. Foto do acervo do Prof. Armando 

Barros, 2007. 

 

 

Figura 6 – AIS e AISAN em atividade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, aula de 

ciências com o Prof. Celso Sanches, realizada na ONG Cairuçú, Distrito de Patrimônio, 

Paraty – RJ. Foto do acervo do Prof. Armando Barros, 2007. 
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Figura 7 – Escola e Posto de Saúde da aldeia Parati Mirim, Paraty – RJ. Maio, 2009. 

 

 

Figura 8 – Identificação da porta da sala de atendimento médico, para estimulo da escrita e 

leitura bilíngüe (Português e Guarani), no posto de saúde da aldeia Parati Mirim, Paraty – 

RJ.  Maio 2009. 
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Figura 9 – Vista da Aldeia Parati Mirim.  Paraty – RJ.  Maio 2009. 

 

 

 

Figura 10 – Vista da Aldeia evidenciando o uso da tecnologia moderna no cotidiano das 

aldeias. Aldeia Parati Mirim.  Paraty – RJ. Maio 20009. 
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Figura 11 – Vista de ocas tradicionais feitas de sapê na Aldeia de Camboinhas, Itaipu, 

Niterói – RJ. Novembro de 2009. 

 

 

Figura 12 – AIS e AISAN em atividade educativa para a comunidade realizada na aldeia de 

Parati Mirim, Paraty – RJ. Novembro de 2009. Foto do acervo da Educação em Saúde – 

FUNASA-CORE/RJ 


