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Distrito Sanitário Indígena do Leste de Roraima- DSL 
m Encontro Estadual de Medicina Tradicional Indígena 

Local : Comunidade da Màlacacheta 
Data: 29 à 31/10/2004 

Malacacheta, 29 de Outubro de 2004. 
Manhã- 08:00hs. 
Abertura: Boas vindas da Tuxaua Maria Inês Mota Rodrigues e Vice-Tuxaua Justina da Costa 

Damasceno. 
• Defumação do malocão do encontro com resina do Maruai, feito pela Pajé D.Vanda e um 

grupo de mulheres macuxi e wapichana. 
• Dança do Parichara- Alunos da Escola Estadual Indígena Sizenando Diniz (Centro de 

Formação Wapichana) Serra da Lua 
• Apresentação dos participantes do Encontro de Medicina Tradicional, por comunidade e 

região (Pajés, Professores, Agentes de Saúde, Parteiras, Curandeiros, Rezadores, Artesãos, 
Capatazes, Tuxauas~Estudantes, Vaqueiros e outros). 

• Participaram desse encontro diversas comunidades de cada região. 
• Apresentação da coordenação de mesa: 
- Padre João Clark (Pastoral Indígena da Cidade - PIC): disse que esse momento é muito 

importante para as comunidades indígenas, apesar de tantas lutas já vencidas. Que to.dos temos 
que ter muita confiança em nosso trabalhos. 

- Dra Pamela Alves Gil- Médica do convênio CIR-FUNASA, responsável pelo Programa de 
Medicina Tradicional Indígena do DSL. 

- Miguel Foti- Antropólogo, representante do Programa de Medicina Tradicional Indígena do 
Departamento de Saúde Indígena- DESAI I FUNASA 

- João Ponciano- Chefe do DSL I FUNASA 
~ Paulo Daniel- Coordenação do Projeto de Saúde do CIR. 
- Almerindo Raposo- Ptofessor (Centro· Regional da Serra da Lua- OPIR). 
- Davisson Wapichana- Setor de Comunicação do CIR. 
- Clóvis Ambrósio- Presidente do Conselho Distrital de Saúde: Fez alguns comentários sobre 

a importância do resgate da cultura indígena 
Organização dos Trabalhos: 
• D.Justina (Professora e Vice-Tuxaua da Malacacheta): Devemos dar valor à nossa cultura, 

trabalhando com a nossa medicina e saber cuidar delas. Disse também que tem muita gente que 
não gosta de fazer os remédios caseiros, por dar muito trabalho. 

"As pessoas tem que ter interesse próprio para aprender a trabalhar com a Medicina 
Tradicional". Agradecimentos. 

• Simeão Messias (Coordenador Region.al da Serra da Lua): Antigamente os antepassados 
usavam a Medicina Tradicional sem precisar ir ao médico dos brancos, pois naquela época tinha 
muitos Pajés, mais do que tem hoje. Usavam-se cascas, raízes, folhas e frutos. Devemos acreditar 
em nossos trabalhos daqui para frente. 

Muitos sentem vergonha de mostrar seu trabalho, aqui]o que aprendeu com seus pais e avós. 
Temos que ter consciência de resgatar essa cultura para o bem de nossos filhos. Todos o 
medicamentos que existem hoje nas farmácias vêm das plantas que são encontradas nas 
comunidades indígenas. 

- 9:45hs Intervalo - I 0: 15hs. Retomo 
• Flávio Ambrósio (Diretor do Centro de Formação Wapichana): leu uma mensagem, 

agradecendo todos que se encontravam no encontro. Comentou que ainda temos muitas riquezas, 
que temos ajuda de muitas pessoas dentro da comunidade (Pajés, Rezadores, Curandeiros, 
Tuxauas, Capatazes, Jovens e Organizações em mutirão). Devemos incentivar os jovens para que 
eles conheçam a importância da Medicina Tradicional dentro da comunidade. Agradecimentos . 
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• Armando Menezes (Professor de Ensino Médio): disse que esse encontro tem como objetivo 
incentivar os jovens a terem esperança de levar em frente esse trabalho tão maravilhoso para a 
comunidade. 

"Nosso saber não pode morrer, tem que ser mais estudado, repassado para outras pessoas". 
Agradecimentos. · 

• Mairla da Silva (Estudante do Ensino Médio): que todos tenham bom proveito deste 
encontro. 

• !vete Cruz (Coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas- OMIR): agradeceu os 
participantes não índios por estarem se preocupando com nossa saúde, fazendo uma preparação 
com nossas as crianças e jovens para o futuro. Parabenizou todas as parteiras presentes, por 
ajudarem as mães. 

A OMIR está trabalhando juntamente com as mulheres e crianças, agentes de saúde, Tuxauas 
e também com outras organizações. Acredita em um futuro melhor para as comunidades e pede 
para que os participantes aproveitem e preste muita atenção nos trabalhos realizados durante o 
encontro, e que todos respeitem à natureza 

• Clóvis Ambrósio (presidente do Conselho pi~trital): esse encontro faz part~ de uma grande 
caminhada, onde se perdeu uma boa parte de nossa cultunt· Comentou também de como as 
pessoas eram tratadas antigamente. Esses encontros iniciaram-se a partir de um grupo de pessoas 
que decidiram resgatar uma parte da cultura já quase esquecida pelos povos indígenas. 

• Davisson (Setor de Comunicação do CIR): comentou um pouco sobre o caso da 
homologação da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol. Caso as comunidades não saírem das terras 
dos arrozeiros, o CIR terá que pagar uma multa diária de R$ I 0.000,00 para os fazendeiros. 

- Apresentação de canto em português por professores e alunos da Escola Sizenando Diniz. 
• DI"'. Paulo Daniel (coordenador médico do CIR-Saúde): Também comentou sobre a questão 

da Raposa-Serra do Sol, e o que está acontecendo com os indígenas daquela área 
Falou do encontro, que está feliz por estarem participando pessoas que tem um pensamento de 

melhorar a saúde indígena, o empenho das lideranças com os pajés, curandeiros e rezadores. 
Todos precis~ conhecer a importância da Medicina Tradicional In<Ug~a,· respeitá-l.a também. 
"Temos que vencer as dificuldades hoje encontradas." 

• João Ponciano (chefe do DSLIFUNASA): A valorização desse conhecimento é muito 
importante para todos. A medicina depende muito da fé das pessoas. 

• Miguel Foti (representante do DESAIIFUNASA): A luta pelo resgate da Medicina 
Tradicional não é de hoje. O objetivo é trabalhar juntamente com médicos, agentes de saúde, 
rezadores e curandeiros. 

"Nós acreditamos na mobilização das pessoas interessadas na saúde indfgena,., 
• Tuxaua Maria Inês Mota Rodrigues: falou sobre seu traballio realizado na comunidade como 

agente de saúde e parteira tradicional. Comentou que hoje existem muitas doenças desconhecidas 
e que para isso temos que preservar as nossas plantas, pois nelas encontramos a ~ura certa 
Agradeceu. 

- Apresentação do Grupo de Teatro da Escola Indígena Estadual Sizenando Diniz. 
• Prof. Josiel da Silva Pereira (professor da comunidade Coqueirinho): Desde 1994 vem 

trabalhando com a Medicina Tradicional e disse que é muito importante levar esses 
conhecimentos da medicina para dentro da escola Que os agentes indígenas de saúde se 
empenhem mais em relação à medicina tradicional. E para que possamos estar todos juntos. 
Agradeceu. 

Tarde- Retomo: 14:00 hs. 
- Organização da Mesa: 
Escolha de duas pessoas -Maria Inês e D.Justina (Malacacheta) 
Defumação pela parte da tarde: D. Lucila e D.Justina 

• Dra.Pamela: Resgate Histórico do Programa de Medicina Tradicional no DSL-RR. 
Pediu que as pessoas que conhecem um pouco da história do trabalho com a Medicina 

Tradicional em nosso estado, para se fazer essa história 
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• Clóvis Ambrósio: Quando se iniciou esse trabalho a responsabilidade era toda da FUN ASA. 

Na época todas as regiões deram apoio, incentivaram na construção de hortas, mas com o passar 
do tempo esse trabalho fracassou. Comentou também que hoje conseguir os medicamentos dos 
brancos é mais fácil que preparar o medicamento tradicional. 

Havia um botânico que andava coletando algumas plantas, mais foi impedido de continuar 
com esse trabalho pelas pessoas das comunidades. Dai que houve a mobilização das lideranças em 
busca de plantas em outras comunidades de diversas regiões e assim o surgimento da "Cartilha de 
Medicina Tradicional". 

Fa1ou da Irmã Carmem, que chegou em 197 5 e trabalhou nas comunidades indígenas de 
Roraima. Na Missão do Surumú havia a Ora Sandra, que trabalhava sempre com a Medicina 
Tradicional. Comentou que as innãs sempre trabalhavam com os remédios caseiros, mas às vezes 
as mães indígenas não acreditavam no medicamento feito pelas irmãs. Em 1992 houve um 
encontro sobre Medicina Tradicional na região da Raposa 

• João Ponciano: comentou que falta um pouco de compromisso com a Medicina Tradicional. 
Sugeriu que peçam ajuda de alguém que possa fornecer kits de irrigação, de algumas organizações 
que possam ajudar. 

• Irmã Graça: a Diocese implantou projetos para as comunidades na construção de Postos de 
Saúde, onde os agentes de saúde trabalhavam voluntariamente. Sempre ajudou as comunidades na 
reativação de hortas medicinais e sempre motivou os agentes de saúde, daí veio o surgimento das 
cartilhas, sempre com a participação de uma pessoa de cada região. 

• Dr. Paulo Daniel: chegou em 1994 a Roraima e ficou surpreso porque a maioria das 
comunidades que visitou tinha horta medicinal e medicamentos naturais nos postos; disse que 
houve vários cursos sobre preparo de Medicamentos Naturais e também vários pajés 
acompanhavam esses cursos. Citou alguns participantes, como o Pajé Fidélis na região do Taiano, 
o Pajé Matias na região das Serras, e o Pajé Alcuino, na região do Sururnu. E assim o histórico foi 
bem feito, e agora acredita que possa ser mais trabalhado em conjunto com as escolas. 

15:45- Intervalo 
• D.Justina: coletou dados em 1994 para a criação da primeira cartilha sobre Plantas 

Medicinais. Na época iniciou-se na região Serra da Lua a formaÇão de Agentes Indígenas de 
Saúde, e dai começou a participar desses cursos, teve apoio da comunidade, do diretor da escola, 
pois ela trabalhava como professora 

Na escola ela trabalhava com os alunos e professores, e cada ano acontece uma Feira para a 
exposição dos remédios preparados. 

• Sr. Orlando (Pajé da comunidade do Uiramutã): disse que muitos não acreditam no trabalho 
dos pajés, na sua região havia muitos pajés, hoje já não se tem tantos como antes. 

Comentou também que os pajés orientam seus pacientes a não tomarem muitos remédios da 
farmácia 

O trabalho do pajé é feito através de orações para conversar com plantas, animais e espíritos 
de outras pessoas. Ele trabalha, tanto faz de dia como de noite. 

• Sfl. Umbelina (Pajé da Região da Raposa): trabalha como pajé e rezadora na sua 
comunidade. Curou muitas pessoas de outras comunidades também, e se possível de outras 
regiões. 

• D.Vanda (Pajé que mora em Boa Vista): trabalha com a Pastoral Indígena em Boa Vista e 
também como pajé. Disse que antigamente só existiam pajés do sexo masculino, e que hoje tudo 
mu.dou .~m relação a essas curas .. 

• Sr. Dilmo (agente de saúde e aprendiz de pajé da comunidade São Jorge na Região do 
Surumú): pediu que todos se mobilizem para resgatar o que está sendo quase perdido pelas 
comunidades, que essa luta não pare por aqui, pois ela já vem de muitos anos. 

Na época que começou esse trabalho de Medicina Tradicional, muitos agentes de saúde 
trabalhavam com os rezadores e pajés. 

A reunião terminou às 5:30h da tarde com a defumação do Maruai e uma oração realizada 
pela organização da mesa. 



Malacacheta, 30 de Outubro de 2004. 
• Defumação: 
• Grupo de animação: 
• Apresentação- comunidades que chegaram depois (continuação) 
• Momento de Reflexão: Clóvis Ambrósio. 
Hoje a juventude não quer mais aceitar a cura pela Medicina Tradicional como antigamente. 

Isso se ~e~ por vários motivos e mudanças que vem acontecendo com os povos indígenas, uma 
delas fot a mvasão de brancos em busca de plantas medicinais para levarem para aos laboratórios. 

O pajé ao fazer seu trabalho era considerado como "'Demônio~'. 
Componentes da mesa: Estelma e Zenaide 

• Trabalho de grupo: (por região) 
• 8:45h- manhã toda para fazer perguntas: 
I. Fazer uma memorização dos encontros que participaram. 
2. Como era a Medicina Tradicional antigamente? E como está atualmente? 
A apresentação vai ser conforme a criatividade do grupo. 
3. Qual será o.futuro do trabalho com a Medicina Tradicional? 
09:45 hs. -Intervalo /10:00 hs. - Retomo 
•Informes: Homologação da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol. 
Grupos: 
• Região da Serra da Lua- 26 componentes 
• Regiões de São Marcos e Wai-Wai- 10 componentes 
• Região das Serras- 11 Componentes 
• Região do Baixo Cotingo - 6 componentes 
• Região do Surumú - 7 componentes 
• Regiões do Taiano e Amajari - 12 componentes 
J!ttervalo para o almoço - 12:00hs. 

Tarc1e.; ·14:00hs- Retomo. 
Continuação dos trabalhos em grupo. 
15:45 hs.- intervalo I 16:00 hs.- retomo 
Apresentação dos grupos por região: 
t•. Região: Surumú 
- Canto na língua materna (macuxi). 
18 pergunta - no inicio tiveram muito apoio das irmãs, esse trabalho era em conjunto com os 

agentes de saúde. Os rezadores tiveram muitos encontros com outros rezadores mais antigos, 
sempre em comunidades diferentes. As parteiras também participaram de vários cursos. 

28 pergunta- antigamente as crianças, jovens e adultos eram tratados somente por rezadores e 
pajés, só vinham para Boa Vista nos casos especiais. 

Hoje poucos trabalham com a medicina, mas sempre estão incentivando. 
3a pergunta- Foram apresentadas várias propostas em relação à Medicina Tradicional que vai 

desde a criação de hortas nos pólos-base para abastecer outros postos da região até o repasse desse 
conhecimento para os jovens, levando assim para dentro da escola 

O Pajé tinha como obrigação ensinar os seus conhecimentos para alguém que pudesse levar 
seu trabalho à frente. 

2• Região: Baixo Cotingo 
-História contada na língua Macuxi. 
- Nos encontros tiveram trocas de experiências entre pajés, rezadores e agentes de saúde, e 

aprenderam a valorizar a Medicina Tradicional. 
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Foi discutida a questão dos tratamentos de pessoas da região em Boa Vista.· Assim como a 

troca de plantas medicinais, em comunidades que tinham como doar para quem precisasse. Em 
relação aos medicamentos farmacêuticos foram debatidas algumas questões. 

Após esses encontros foram feitas reflexões para se fazer uma memorização. 
A medicina era usada e respeitada por todos, até mesmo por enfermeiras e inriãs que 

trabalham naquela área. 
38 pergunta- Queremos uma saúde de qualidade não de quantidade. 
Formar novos pajés para não deixar morrer esse grande e importante trabalho. 
Criar uma horta medicinal no pólo-base para abastecer os mini-postos da região. 

3• Região: São Marcos 
- Oração e canto feito na língua Macuxi. 
Em todos os encontros foram feitos medicamentos que senam usados depois nas 

comunidades. Era discutido sobre a criação de hortas medicinais. 
Antigamente a medicina e o pajé eram muito importantes e respeitados por todos, a criança ao 

nascer era rezada para não pegar doenças, as mães resguardavam 40 dias com ajuda de seus 
esposos, as meninas em sua 18 menstruaÇão ficavam 39· dias trancadas erri um quarto e só podiam 
conversar com sua mãe, depois desses dias podia sair. 

Diferentes das meninas, os meninos sofriam mais, levavam ferradas de Tucandeira e outros 
insetos perigosos. 

Embora muitos não acreditavam na Medicina Tradicional, os mais velhos ainda usam esse 
trabalho na sua comunidade. 

38 pergunta- Apoio da FUNASA: 
- Criar novas hortas medicinais. 
-Preparar medicamentos tradicionais nas comunidades. 

4• Região: Taiano e Amajari 
- Peça apresentada pelo grupo '"'A cura do Pajé". 
Muitas coisas foram perdidas ao longo do tempo, e esse ertcoiltro tem como objetivo a troca 

de experiências em busca da Medicina Tradicional. 
Antigamente, a medicina tradicional era respeitada por todos, e o trabalho do pajé era muito 

importante para todos. 
Hoje estão procurando regatar essa cultura, sempre trabalhando a medicina 
Procurar e trabalhar a Medicina Tradicional. 
Outras apresentações (Região do Amajari): 
De como o paciente é atendido pelo médico, pois não acreditava no tratamento do pajé. 

s• Região: Serra da Lua 
Nos encontros eram debatidos sobre o trabalho dos pajés, de como era feito. o tratamento dos 

pacientes. 
O trabalho do pajé era respeitado. 
Em todos os encontros eram recolhidas as receitas sobre tratamentos com Plantas medicinais, 

e decidiram formar uma cartilha sobre a Medicina Tradicional Indígena. 
- Apresentado um canto. 

6a Região: Raposa 
Nos encontros eram trocadas experiências entre rezadores, pajés e agentes de saúde. 
Antigamente os pajés eram mais procurados para curar pessoas. 
- Apresentação do grupo de cura de um pajé em uma criança. 

A apresentação dos grupos encerrou-se com uma dança, com alguns participantes. 
A reunião terminou às 06:06h da tarde, com a defumação feita pelo rezador Wilson. 
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Malacacheta, 31 de Outubro de 2004. 
8:40hs -Início da reunião. 
- Missa realizada pela comunidade. 
- Defumação. 
- Componentes de Mesa 
- Continuação da apresentação dos grupos. 

7a Região: Serras 
- Pajelança: O pajé usa um intercâmbio por uma espécie de aparelho, onde no seu trabalho 

pode baixar o espírito de médicos índios e não índios também. 
No momento do trabalho ele pode curar diversas doenças. 

9:45h- Intervalo /10:15h- Retomo. 
Propostas para o trabalho com a Medicina Tradicional Indígena 
Trabalhos em grupos: 
- Grupo de Pajés - 03 componentes. 
- Grupo de Rezadores - 11 componentes. 
- Grupo de Parteiras- 29 Componentes. 
- Grupo de A. I. S. - 40 componentes. 

Perguntas: 
I. Como trabalhar em conjunto (pajés, rezadores, parteiras, AIS e professores)? 
2. Como facilitar o trabalho? 
3. Como fazer a formação de novos pajés, rezadores, parteiras? 

12:00 hs.- Almoço /14:00 hs.- Retomo. 
-.Apresentação dos grupos: 

(Propostas dos grupos em anexo após este relatório) 

Depois das apresentações teve alguns comentários do senhor Clóvis Ambrósio, sobre os 
assuntos apresentados. 

Comentários do antropólogo Miguel Foti em relação à saúde indígena . 
Dr'. Pamela falou um pouco sobre seu trabalho nas comunidades indígenas, que em todos os 

encontros sempre aprende ~guma coisa 
uQue todos devem melhorar cada vez mais em seu trabalho". 

15:45h- Intervalo. /16:00h- Retomo. 
Após o retomo do intervalo, a pajé D. V anda comentou um pouco sobre seu trabalho e deu 

algumas dicas de seus medicamentos e de como são usados. Dentre eles havia: cascas, folhas, 
ervas, batatas e raízes. A duração de cada tratamento é muito importante. 

- Comentários feitos por representantes de cada região, agradecendo pela recepção, acolhida e 
o mais importante, por estarem participando desse encontro que é de interesse para todos, pois 
todos têm o mesmo objetivo: "Resgatar a cultura indígena". 

- Região das Serras: Senhora Iolanda 
Agradeceu a todos os participantes e a importância que o encontro tem. 
- Região do Surumú: Senhor Dilmo. 
Agradeceu a todos os participantes em nome de sua região, e achou muito importante a 

defumação feita todos os dias do encontro. 
- Região do Baixo Cotingo: Senhor Gilberto. 
Agradeceu a todos e pediu que todos coloquem em prática tudo o que aprenderam. 
- Região do São Marcos: Senhor Carlos. 
Disse que foi muito bom o encontro e quer levar em frente esse trabalho. 

~ . ' ,, 
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- Região da Serra da Lua: Senhor Terêncio. 
Agradeceu a presença de todos os participantes de outras reg1oes, disse que é muito 

importante esse encontro, pois nos ensina o amor a natureza; agradeceu também a ajuda dos não 
índios, das organizações e outros. 

-Região dos Wai-Wai: Senhor Tiago. 
Agradeceu a Deus e a todos, e disse que o encontro foi muito proveitoso, pois pretende levar e 

resgatar tudo o que aprendeu. 
-Região da Raposa: Professor Josiel. 
Agradeceu a Deus, à acolhida da comunidade e a todos os participantes em geral. Que esse 

encontro seja mais. uma batalha a ser vencida. 
-Região do Taiano: Professora Zenaide. 
Agradeceu pela recepção da comunidade, cantou para todos e se despediu. 
- Região Amajari: Professor Jonildo. 
Agradeceu primeiramente a Deus, e disse que irá repassar tudo que aprendeu para sua 

comunidade e agradeceu a recepção. 

..... Df. Pamela: Agradeceu a oportunidade de estar participando desse encontro e pede que todos 
continuem com esse lindo trabalho. 

Irmã Graça: Agradeceu muito, pela participação de todos, disse que a partir dele irá gerar 
mwtos frutos. 

Irmã Augusta: Está contente em conhecer a comunidade Malacacheta, agradeceu a recepção 
das tuxauas Maria Inês e Justina, e de todos da comunidade. 

Ficou encantada com os trabalhos realizados pelos participantes e pede que todos sigam em 
frente com esse trabalho. 

Miguel Foti: Agradeceu a oportunidade e disse que este encontro é muito importante para 
. todos. 

Clóvis Ambrósio: Agradeceu a Deus por ter dado tudo de bom para nós, pois nos deu a água, 
/) ~o.lo, as plantas e o mais importante, a sabedoria de aprendermos cada vez mais com a natureza 
Agradeceu a todos os participantes em nome do CIR, por todos trabalhos realizados durante todo 
esse tempo. 

uQue daqui prá frente esse trabalho seja mais valorizado e seguido por todos". 
Simeão Messias: Agradeceu a todos e também pediu desculpas pelos imprevistos acontecidos. 

Disse que em um encontro como este temos que dar mais valor à nossa tradição. 
Maria Inês: Agradeceu com um canto e deu força para todos continuarem com esse trabalho 

em nome de Deus, pois sem ele não somos ninguém. Disse que todos os problemas tem. soluções, 
e cada região, cada comunidade tem seus problemas, mas basta olharmos para a frente e ir à luta 
Pediu desculpas pelos imprevistos. 

D.Justina: Agr~deceu a todos por estarem presentes e pediu desculpas por alguma coisa que 
não agradou. O· encontro foi muito bom, pois nele aprendemos muito, e que continuemos em 
frente esse trabalho. 

Padre João Clark: Agradeceu a oportunidade, e disse que o povo indígena tem muitas 
riquezas, e que todos devem conservar essa riqueza, pois ela pertence às nossas crianças, e 
agradece mais uma vez em nome de Jesus Cristo. 

Em seguida a Tuxaua Maria Inês fez um canto de despedida com todos os participantes. 
- Dança feita com a participação de todos, com um canto na língua Macuxi. 
No momento da dança, houve a defumação com o Maruai. 
A reunião encerrou-se com um canto da oração "Oração da Família". Depois foi feita uma 

oração com o Pai-Nosso e Ave-Maria. 
Encerrou-se às 6:05h da tarde. 

Quem secretariou este encontro foi: 
Soraia Souza da Silva, Comunidade da MaJacacheta, Região da Serra da Lua 



Propostas para o trabalho com a Medicina Tradicional Indígena 

REGIÃO DO SURUMÚ 

I o - Na memorização que fizemos sobre medicamentos tradicionais, e dos cursos de 'rezadores; 
serviu muito, e tem ajudado bastante. Tanto que aprendemos com os pajés e rezadores, e no 
conhecimento das plantas. E aprendemos a preparar. 

-DiJmo: I Encontro de Rezadores 
1 Encontro de Medicina Tradicional 
5 Cursos de Medicina Tradicional 

- Maria de Lourdes - 2 Cursos de Capoeira 
-Wilson- I Curso de Rezador 
- Leônia - 2 Cursos de Parteiras Tradicionais 
- Mariana (Pajé) - 1. ç;.urso de Rezador 

2° - A Medicina tradicional antigamente era muito utilizada e respeitada, tanto pelo adulto quanto 
pelos jovens e crianças. 

- Os Curadores e Pajés tratavam as pessoas e as crianças com plantas, raízes, insetos e orações. 

Atualmente, a Medicina Tradicional não está bem. Poucas pessoas estão trabalhando e ela não está 
respeitada E não estão interessados, principalmente os jovens. 

- Pouca horta caseira 
- Na missão ainda se encontram várias plantas medicinais. 

( .. 
3° - Fazer uma horta de apoio no pólo base. ' 
- Cada posto de saúde tem que ter sua própria horta medicinal. 
- A região tem que fazer encontros de medicina tradicional, junto com os pajés e rezadores para 
trabalhar com a medicina 
- Ensinar as crianças e jovens no colégio, como cuidar das plantas. 
- E as mães nos encontros aos domingos. 

Componentes: 
Wilson de Souza- Rezador 
Dilmo AIS - Rezador 
Leônia - Parteira 
Mariana Tobias- Rezadeira 
Maria de Lourdes de Souza- Parteira 
Nelinho L. de Lima- Participante 
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REGIÃO DO BAIXO COTINGO 

Durante milênios o homem aprendeu a conhecer as plantas e valer-se de suas propriedades sobre o 
organismo. Os vegetais foram por toda história da humanidade a maior e mais importante fonte de 
sustâncias medicamentosas para aliviar e curar os males humanos. 

I. O primeiro encontro realizado na aldeia Malacacheta foi um intercâmbio e troca de experiências 
entre Pajés, Rezadores, AIS e outros. 
Já discutido os valores da utilização das plantas medicinais, dos beneficios que as mesmas nos 
oferecem, e os malefícios que elas nos podem' causar, no uso inadequado. 
Foi discutido também quanto ao uso e a prática da medicina tradicional e evitando o uso de 
medicamentos farmacêuticos e remoção de pacientes para hospitais. 

2. O segundo encontro reaJizado na Missão Surumú de 12 a 14 de Abril de 1997. 
Assessorado pelo Dr. Celerino. Nesse encontro foram feitos levantamentos das doenças mais 
comuns e das plantas que são usadas para tratá-las. 
Valor também dos principais remédios de farmácias utilizados pelas comun.idades. 

Apresentado também os 1 O Mandamentos e aproveitamento das plantas medicinais. 
- Saber onde coletar as plantas 
- Quando coletar 
- Como preparar 
- Quantidade que vai usar 
- Por quanto tempo vai usar 
-Parte a ser usada 
- Quando tomar 

. - Saber quais os efeitos colaterais 
- Como preparar urna tintura ou pomada 
- É preciso nunca se basear no livro, levar em conta antes a experiência da comunidade co~ 

as plantas medicinais. 
Outros assuntos abordados: 
- Grandes variedades das plantas medicinais. 
-Perigos e prejuízos causados pelos medicamentos químicos. 
- Princípios ativos das substâncias que existem nas plantas (p.ex.: tanino, óleo essencial, etc.) 
- De acordo com os doutores indígenas das comunidades, o trabalho é de suma responsabilidade. 
-Farmácia Viva, "Farmácia de Manipulação". 
-Lembrar também que cada um deve ser humilde com cada paciente ou pessoa da comunidade. 
-Antigamente, as medicinas tradicionais eram usadas diariamente pelos pacientes, receitadas pelos 
pajés, rezadores e quase todos os pais de família praticavam essas atividades. Desde jovem, as 
pessoas já aprendiam com os velhos, a se prevenir contra as doenças. E as doenças eram conhecidas 
pelos mesmos e tratadas. 
- Atualmente, com a invasão da sociedade não indígena, chegaram outros tipos de doenças, que não 
eram do conhecimento dos pajés e rezadores. Essa invasão tomou-se uma fonte de extermínio de 
nossa cultura, de forma visual, fí sica, psicológica e política. 
Após o encontro realizado, foram feitas sugestões e compromissos a serem praticados nas 
comunidades: 
-Ter encontro com as comunidades, pajés e rezadores, Pessoas de apoio (acessar), Formar novos 
pajés e rezadores, Construir hortas medicinais. 

Componentes: 
Gilberto, Ronaldo, Matilde, Raimundo Paulino, José Mota e Catarina 
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REGIÃO DAS SERRAS 

1) Quanto aos encontros participados, foram muito bons, porque acontece o intercâmbio das 
regiões. Cada região apresenta o seu trabalho durante os encontros, as regiões foram 
aprendendo novos sistemas de trabalho, com os encontros fortaleceu os trabalhos dos AIS, 
com os pajés, rezadores, curadores e parteiras. 

- Na região das Serras, em algumas comunidades, trabalhamos educação e saúde (escolas e 
posto). Nas escolas, os AIS trabalham com os professores e alunos, fazem xarope, pomadas e 
etc. Também aconteceram seminários com os alunos e comunidades. Houve aumento no 
número de AIS e microscopistas, e pequenas hortas de medicina em mini-postos. 
Na Assembléia Estadual deste mês de fevereiro de 2004, no Centro Regional em Maturuca, 
foram presenteadas as lideranças do estado com os remédios produzidos pelos AIS da região. 

2) A medicina tradicional no passado era muito bem usada e bem conservada Tinham muitos 
pajés, curadores, rezadores, que usavam folhas, cascas, batatas, raiz e resinas das plantas. 
Não havia medicamento do branco, nem médico do branco, somente os nossos médicos 
pajés. Neles nós temos as nossas ultrasonografias, raio X, tomografia e tudo o que imaginar. 

- Atualmente, a Medicina Tradicional fracassou, os nossos pajés quase se acabaram, tem 
poucos, e alguns rezadores e curadores, estamos resgatando aos poucos, já temos um número 
bom de parteiras, AIS, :M1M, AISAN, AIEN. Hoje trabalhamos com médicos dos brancos, 
usamos os medicamentos e os aparelhos dos brancos, mas eles ainda não sabem e nem 
descobrem algumas doenças que os pajés tratam. 

3) No futuro bem próximo, queremos trabalhar a medicina com mais resistência e seriedade, 
. formar hortas medicinais, farmácias de medicina natural. Teremos agentes indígenas 
tradicionais. Iremos resgatar as nossas tradições. 

- Pajés, curadores, e rezadores, temos planejado duas hortas na região, no Centro Maturuca' e 
Centro Willimon, queremos água encanada nas nossas comunidades, para podermos tratar das 
nossas hortas. Se existe projeto para nos ajudar, queremos este projeto para facilitar os nossos 
trabalhos. 
- Tem possibilidade de ter um laboratório para nós indígenas estudarmos as nossas próprias 
medicinas? 
- Se tem, queremos um Laboratório Central. 

- Apresentação do Pajé Orlando. 

-Apresentação de duas orações pelo Irineu- mordida de cobra e parto. 

Os componentes: 
Orlando, Elias, Laudiza, Enoque, Tido, Marino, Zenita, 
Josemar, Irineu, Delcineide, Elzanira e Iolanda . 
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REGIÃÕ DO SÃO MARCOS 

Antigamente a medicina tradicional era muito usada pelos povos indígenas~ havia muitos p(\jés 
competentes e respeitados. Eles tinham o poder de tratar as doenças que afetavam a população, 
como: sustos, quebrantes, espírito mau, feitiço. E quando os bichos das águas, serras e matas· 
pegavam as sombras das pessoas, também eram tratados pelos pajés seguindo as orientações dadas 
pelos pajés durante o tratamento. As crianças, ao nascerem, eram ensinadas para se defenderem das 
coisas malignas que existem no mundo. 
As mães tinham o resguardo, e depois do parto eram proibidas de comer certas comidas ofensivas, 
somente mingau, frango, peixe, carás, pongós; piabas benzidos pelo pajé. Os banhos eram benzidos, 
tinham de ser no horário certo. O pai tinha também essa mesma tarefa de ajudar as esposas a se 
recuperarem. Ele não podia trabalhar sem a autorização dos pajés. As meninas, quando ficavam 
moças (menarcas), ficavam trancadas em um quarto durante um mês e só conversavam com sua 
mãe e mais ninguém . Terminado o prazo, a menina tinha direito de cortar o cabelo bem curto e 
receber uma surra de rebenque trançado de olho de buriti, e ela estava liberada 
Os meninos sofriam mais que as meninas, porque os remédios feitos pelos pajés para curar os 
meninos· eram remédiGS fortes como: ferradas de tucandeiras, riscar O corpo para derramar um 
pouco de sangue e depois passar um pó benzido no local que ardia muito, banho de madrugada, 
tomava uma cuia cheia de chá até vomitar, passavam uma fibra de buriti sujo de pimenta pelo nariz, 
tudo isso os meninos enfrentavam para serem ativos: na caça, e pesca, no trabalho, na coragem e na 
inteligência 

Atualmente: 
A Medicina tradicional está completamente desvalorizada por muitos índios que são dominados 
pelos não índios que querem acabar com a nossa cultura e costumes indígenas, dizendo que nosso 
remédio não vale nada Mesmo assim temos rezadores e alguns pajés nas comunidades resistentes 
na luta que acreditam nas medicinas tradicionais. 

Memorização: 
( o o 

-Em todos os encontros de Medicina Tradicional Indígena, por região ou por pólo-base, eram 
produzidos medicamentos pelos AIS para se~em utilizados nos postos de saúde e alguns utilizavam 
e outros preferiam os remédios dos brancos. Com essa experiência dos AIS em produzir remédios, o 
plano foi: construir uma horta medicinal para todos AIS de cada pólo-base cuidarem- não deu 
certo. 
- Outra sugestão: que os AIS construir sua horta não aconteceu talvez por falta de apoio da 
comunidade, e com o convênio do CIR-FUNASA os postos começaram a receber muitos 
medicamentos, por isso a Medicina Tradicional fracassou. 

Qual seria o futuro do trabalho com a Medicina Tradicional Indígena: 
O futuro do trabalho com a Medicina Tradicional Indígena é fazer planos no Centro Makunaimi. 
Temos wn local preparado para plantar mudas de plantas medicinais. Contamos com o apoio da 
FUNASA para nos fornecer 200 metros de canos para encanar água até a horta, construção de uma 
casa específica para preparar as medicinas tradicionais, materiais de cozinha, fogão a gás, vasilhame 
para pôr os remédios, álcool 70%, coadores e toalhas de cozinha. 

Componentes: 

Carlos Pereira, Lourdes, Adriano, Andréia, Evandro, Cacilda, Joaquina, 
Carlos Wai-Wai, Olinda e Cosmo de Souza 
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REGIÕES DO TAIANO E AMAJARI 

Trabalho em Grupo 

I- Fazer uma memorização dos encontros que vocês participaram. 
Todos os encontros são de grande importância, pois estamos tentando resgatar aquilo que 

nossos ancestrais nos deixaram e que muitos deixam ou estão deixando de dar valor às nossas 
crenças, culturas e tradições. 

Então, é através desses encontros, nesta troca de experiências que nos sentimos estimulados 
a vestir a camisa, todos juntos e ir à luta pelos nossos direitos a uma boa educação, a uma boa 
saúde, e porque não, a uma boa convivência social. 

li- Como era antigamente a medicina tradicional? E como está atualmente? 
• Antigamente, se respeitava muito a medicina tradicional, os trabalhos dos pajés, rezadores, 

parteiras, etc. 
• As pessoas viviam mais tempo, tinham mais força, eram mais preparadas para conviver com 

a mãe natureza, e assim vi viam em harmorua .... · 
• Atualmente, através desses nossos encontros, estamos tentando resgatar a nossa medicina 

tradicional, juntando as experiências vivenciadas em nossas comunidades, para pôr em 
prática junto com nosso povo, começando por nossas crianças, com a concentração para que 
ela passe a dar valor e saber dar importância à nossa medicina tradicional, porque elas serão 
o amanhã. 

m - Qual seria o futuro do trabalho medicinal? . 
• Esperamos que o futuro seja mais rico de conhecimentos tradicionais, e que o nosso povo 

esteja 100% valorizando a nossa cultura e, principalmente, a nossa medicina tradicional. 
• ·E só assim nos fortalecemos, pois sem saúde nos sentimos fracos, para continuar a lutar, 

pois ,a nossa luta nunca vai parar. < .• 

REGIÃO DA SERRA DA LUA 

• Antes acreditavam no remédio caseiro (antes das irmãs); 
• Com rezas, dar remédios cantando, passar receita para o paciente; 
• Cumprir com o resguardo que o pajé recomenda; 
• Através da roupa, tratar com reza; 
• Parteira (Rezadeira); 
• Tratar com banho feito pelo rezador, com folhas, plantas; 
• Tem que ter fé, para fazer tratamento; 
• Peixe tambaqui é perigoso para a criança recém nascida; 
• Mau olhado, moleira funda, Quebranto é o olho meio virado, vômito; 
• Quando nascia a criança, levavam logo para o rezador ou pajé para curar e a mãe também, 

para não adoecer; 
• Chás para a criança, não comer comida reimosa; 
• Formigas que se usavam para curar; 
• Antes nós respeitávamos a natureza; 
• Não existia tanta malária, mas fazia tratamento com casca da quina-quina; 
• Pajés usavam plantas realmente de natureza do mato (tajá); 
• Parto era feito com flecha amolada, de um lado e do outro, amarravam o umbigo com 

cordão de algodão; 
• Purgante de amor-crescido usado para lavagem. 

.. 
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• Memorização 

-Em 1991 foi o início do trabalho da Medicina Tradicional com as irmãs, mas antes já era feito pela 
comunidade. 
- De 17 a 23 de fevereiro de 1994, na maloca do Wapum, foram coletadas receitas para fazer o 
primeiro livro com as receitas da medicina tradicional. 

A Diocese de Roraima, através dos projetos das Innãs Vicentinas, veio promovendo encontros e 
formando os AIS da região da Serra da Lua, foi com o apoio dos Tuxauas e do Conselho Indígena 
de Roraima - CIR. · 

Foi realizado um encontro na maloca Recanto da Saudade, e decidido por todos os participantes que 
o outro encontro seria para a elaboração dos primeiros cadernos, respeitando os mitos e a cultura 
indígena 

Com os trabalhos das innãs já sendo realizados, é através delas que veio o Projeto dos Médicos Sem 
Fronteiras, e com tudo isso tomaram os incentivos, promovendo cursos, encontros e reuniões, etc. · 
- Irmã Carmem 
;.. lnnã Maria da Assunção 
- Irmã Matilde 

Modernidade: 
• Comida do branco. 
• Hoje os jovens não querem trabalhar.mais. 
• Língua do branco. 
• Fazer para esquecer o pajé. 
• ·Começou a surgir a malária, através do desmatamento. 
• Fazer tratamento. 
• Criança com umbigo grande devido não resguardo do pai. 
• Infecção urinária 
• Religião impede fazer remédio caseiro. 
• Remédio do branco. 
• Energia, televisão. 
• Desunião. 
• Sem compromisso. 
• Sem apoio da comunidade. 
• Desnutrição. 
• Alcoolismo. 
• Falta de organização. 

Futuro: 
- Conscientização de todas as lideranças. 
-União. 
- Prática para fazer remédio caseiro. 
- m·centivar, valorizar cursos de medicina tradicional. 
-Fazer horta regional por pólo-base, irrigada. 
-Fazer farmácia de remédios tradicionais. 
-Fazer criação de abelhas por pólo-base (para ter mel e cera de abelha). 
- Organizar o nosso trabalho. 
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REGIÃO DOS WAI-WAI 

1 - Como era antigamente a medicina tradicional, e como está atualmente? 
Antigamente era assim: existiam muitos pajés e na nossa comunidade não existiam remédios 

dos brancos. 

2 - Como seria o futuro do trabalho com a medicina tradicional? 
Gostei muito de participar desse encontro de Medicinal Indígena 
Eu vim participar desse encontro e achei muito bom para a minha vida. 
-Continuar com os cursos de medicina tradicional; 
- Fazer horta na comunidade; 
- Praticar a medicina; 
- Resgatar os rezadores ou pajés; 
- Que a comunidade dê apoio para valorizar os remédios tradicionais . 

.,.. REGIÃO DA .RAPOSA 

1) Faça uma memorização dos encontros que vocês já participaram: 
-Primeiro encontro foi no ano de 1992, na Missão do Surumu (estadual). 
-Segundo encontro foi no ano de 1995, local João xxm, com o palestrante Dr. Celerino (estadual). 
- Em 1997 - Encontro de Medicina Tradicional na Missão do Surumu, palestrante Irmã Rosa 
Cláudia (regional). 
-No Guariba, Curso de Medicina Tradicional, palestrante Irmã Ivani. 
-Em 2001, Encontro na Raposa, com a palestrante Irmã Augusta e Clotilde (Regional). 
- Em 2003, Encontro no Bismark, palestrante Irmã Augusta e Clotilde (Regional). 
-Informamos ainda que a região já trabalha com a Medicina Tradicional desde o ano de 1990. 

< .. 
2) Comó era antigamente a medicina tradicional? E como está atualmente? 
- Antigamente, a medicina tradicional era muito valorizada pelos indígenas, trabalhavam junto coin 
os pajés, rezadores e outros. 
Eles conheciam as plantas medicinais, mas não tinham hortas, as ervas eram colhidas nas matas. 
- Hoje valorizamos muito a Medicina Tradicional, e usamos os remédios farmacêuticos por falta de 
medicamentos caseiros nos postos de saúde. 

3) Qual seria o futuro do trabalho com a medicina tradicional? 
- Conscientízar nossos povos a usar e trabalhar com a medicina caseira em todos os grupos (escola, 
catequistas, e outros). 

Participantes: 
- Umbelina 
- Josiel 
- Ruth 
- Guaracy 
- Margareth 
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PASTORAL INDÍGENA DA CIDADE- PIC 

Dona V anda (Pajé) 

- Em 1998 foi convidada pela senhora Brasília, que morava no Calungá, para fazer tratamento dos 
seus filhos. O tratamento durou três meses. 
- Depois disto, através da mesma, pode atender outras pessoas. 
- Final de 1998, foi convidada pela irmã Nilma para atender a comunidade do Canauani. 
- Em 1999, através da irmã Nilma, foi convidada para trabalhar no hospital Casa do Índio, Hospital 
Geral e Maternidade. 
-Em 2000, esteve na comunidade do Jabuti. 
- Em 2002 começou a trabalhar no Hospital da Criança. No mesmo ano, foi para a comunidade do 
Wapum, região da Serra da Lua Em seguida, o Tuxaua da Tabalascada convidou, e depois foi para 
a comunidade da Malacacheta, na mesma região. 
- Em 2004 foi convidada para ir a Manaus pela Pastoral Indigenista da cidade e pelo CIMI. 
- Em agosto do ano atual, foi convidada para o encontro de alguns pajés na comunidade do 
Bismarck, região da Raposa, pela irmã· Augusta. ..... 
- Em 1966, quando tinha 9 anos, adoeci, fui internada em um hospital da Guiana, passei dois anos. 
- Final de 1968, saí do hospital com minha mamãe, a procura de pajé na comunidade NAPL pajé 
Dórico (P AABA MENGE). Ao encontrar o pajé, não foi preciso explicar, porque já sabia o caso, 
não era para médico. O tratamento durou seis meses, fiquei com ele porque o tratamento era sério e 
precisava ter resguardo aos cuidados dele. 
- Após o meu tratamento, o pajé disse que eu tinha um dom para ser pajé, como a mamãe não sabia 
disso, estava tomando doença 
-Hoje em dia não chegou ao nível do pajé, porque quando tinha 14 anos ele faleceu. 
-Quanto ao nível do pajé, eu respeito os outros pajés. 

3) Precisa de estrutura para dar continuidade ao trabalho que tem para fazer. 
- Proposta de atender no hospital Casa de Cura . < · : 
-Precisa de apoio na questão da alimentação, para deixar os filhos quando sair para atender os 
pacientes nas cidades e nas comunidades . 
- Convite para encontros e reuniões. 
- Espero ter mais encontros, para trocar idéias, unir forças e fortalecer os nossos trabalhos, que é de 
pajés e medicinas tradicionais . 
- O trabalho do pajé não tem preço que pague, por isso é um trabalho importante para a vida 
humana 
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GRUPO DOS REZADORES 

1) Como trabalhar em conjunto com pajé, rezado r. 
A união dos benzedores e pajés. Fazer uma reunião entre pajés, rezadores, parteiras, AIS, 
professores, Tuxauas, e outras lideranças e as comunidades, para discutir a melhor maneira de 
trabalhar em conjunto pela região. 

2) Como facilitar os trabalhos? 
Conscientização das comunidades, parcerias dos pajés, benzedores, AIS, parteiras e lideranças e 
as organizações como FUNASA, FUNAI, CIR., OPIR OMIR, e outras. E que cada região 
escolha seus meios de transporte, conforme a necessidade de sua região. 

3) Como fazer a formação dos novos pajés, rezadores, parteiras? 
Devemos ver primeiramente o jovem que tem vocação para isso, fazendo com que ele participe 
dos encontros. Os curandeiros já devem se capacitar e interessar em ser um ou uma Pajé, 
observar também quais mulheres tem vocação para ser uma parteira 

GRUPO DOS AGENTES DE SAÚDE 

I) Como trabalhar em conjunto? (p~é, rezador, parteira, AIS e professor). 
A - Ter um encontro nas regiões junto com os pajés e rezadores para organizar um futuro 
trabalho. 
B - Centralizar o serviço da medicina tradicional nos pólos-base. 

Ter um local ou casa para o pajé ou rezador. 
C - Centralizar as hortas medicinais. 
D 7"' Fazer levantamento dos rezadores nas comunidades. 

2) Como facilitar o trabalho? 
- Ter transporte para atender o trabalho de medicina tradicional. 
- Ajuda de custo para o pajé ou rezador 
- Aperfeiçoar o preparo dos medicamentos tradicionais . 

3) Como fazer a formação de novos pajés, rezadores e parteiras? 
-Consultar um pajé para avaliar as pessoas que irão se capacitar nessa função (pajé) e que fica a 
cargo das regiões. 
- No próximo ano, fazer wn encontro regional com todos os paj~, rezadores e depois fazer um 
encontro estadual de ''Medicina Tradicional',. 

( ,• ,· I• 
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GRUPO DOS PAJÉS 

Nós, pajés, estamos de acordo em trabalhar em conjunto com os rezadores e professores, AIS e 
parteiras . 
Porque, quando o pajé sai da comunidade para resolver algum problema, tem o rezador para ficar no 
lugar até a volta do pajé. 
Nós, pajés, temos a proposta de trabalhar de acordo com o professor, porque as meninas tem 
problema muito sério. Por isso, o professor tem que reconhecer. 
É quando a menina tem a primeira menstruação, tem que ter resg uardo. 
Devemos ter um centro de formação, ter mais ·encontros ou cursos para formar novas parteiras, etc. 
Nós, pajés, temos uma grande dificuldade de transporte e de alimentos para nossos filhos, quando 
saímos para atender outras comunidades para reuniões e encontros. 

GRUPO DAS PARTEIRAS 

1) Como trabalhar em conjunto (pajés, rezadores, parteiras, AIS, professores)? 
Todas nós, parteiras, trabalhamos em conjunto com os pajés, rezadores, AlS e outras parteiras e 
remédios caseiros. Só com os professores que é difícil trabalhar. Eles não acreditam no nosso 
trabalho. 

2) Como facilitar o trabalho? 
Conscientização da comunidade para trabalhar em parceria com pajés, AIS, rezador e 
professores para facilitar o nosso trabalho . 

3) Como fazer a formação dos nossos pajés, rezadores e parteiras? 
Através dos ensinamentos dos nossos antepassados é que aprendemos as orações, a nossa 
medicina tradicional. 


