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INTRODUÇÃO
Em todas as sociedades as mulheres desempenham um papel social
fundamental de salvaguarda da cultura de maneira geral. Elas são responsáveis
pelo ensino da língua, boa parte da cultura material, rituais, ritos de passagem
e pelos cuidados com a família, crianças, mulheres e anciãos.
Nos últimos anos, com a intensificação do contato dos xinguanos com a
sociedade nacional, percebemos que está ocorrendo um deslocamento das
responsabilidades sobre os cuidados tradicionais com a saúde e doença para os
profissionais de saúde formados pelo conhecimento científico, como médicos,
enfermeiros, dentistas e os agentes de saúde e auxiliares de enfermagem
indígenas, que em sua maioria são homens e não conseguem ter acesso aos
cuidados com as crianças pequenas, idosos, gestantes e parturientes. Esta
proposta dos Encontros de Mulheres pretende resgatar junto às mulheres
indígenas seus conhecimentos tradicionais na esfera da saúde materno-infantil,
valorizando seu papel social e agregar conhecimentos científicos que poderão
auxiliar no enfrentamento dos novos problemas de saúde que têm proliferado
nos últimos anos.
Em 2003, o primeiro encontro, procurou levantar junto às mulheres como
é o seu trabalho, no dia-a-dia, quem são os cuidadores quando alguém adoece e
os grandes problemas de saúde percebidos por elas.
Depois da discussão os grupos apresentaram seus trabalhos. Em
resposta à primeira questão a maioria dos grupos falou que quando a pessoa
adoece é a família mesma que cuida, busca remédio do mato, procura resolver o
problema. Quando o caso complica ou não conseguem resolver, o marido, pai ou
tio, o homem vai chamar o pajé. Às vezes tem que chamar pajé de longe mais
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poderoso. Dependendo do problema chamam o raizeiro ou o rezador. Quando
ainda assim não se resolveu o problema chamam o médico branco. As mulheres
são responsáveis pelos cuidados em geral, alimentação, uso de ervas, banho,
etc... Durante a gravidez as mulheres, principalmente a mãe, acompanha a
gestante e o parto. Cuida de sua dieta, mexe na barriga, dá as ervas
necessárias para um bom crescimento do feto e para um bom parto. Além das
ervas, banhos, dieta e massagens, existem várias regras que tem que ser
seguidas neste período. Quanto aos problemas de saúde a maioria dos grupos
apontou as DST, AIDS e o Câncer de colo de útero e de mama como grandes
preocupações. Outros agravos como abortos, problemas na gestação, diarréias
e gripes nas crianças pequenas também foram apontados pelas mulheres. A
maioria gostaria de saber mais sobre estes problemas em um próximo
encontro.
O II Encontro de Mulheres, realizado no Pólo-base Diauarum, em
outubro de 2005, trouxe como tema central as Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST e o Câncer de Colo Uterino. Partimos do conhecimento
das próprias mulheres sobre seu corpo e sobre os cuidados tradicionais
relacionados às diferentes fases da vida. Em um segundo momento
conversamos sobre as DST e Câncer do Colo do Útero. Finalmente foram
discutidas formas de prevenção e controle dessas doenças. Ao final do
encontro foram levantadas as propostas de enfrentamento desse problema no
contexto do médio e baixo Xingu e foi votado a tema para o III Encontro a ser
realizado no ano seguinte. O tema mais votado foi a Gestação, Parto e
Puerpério.
De 28 de novembro a 2 de dezembro foi realizado o III Encontro de
Mulheres Xinguanas, no Posto Diauarum do Parque Indígena do Xingu.
Participaram do evento cerca de 110 mulheres representando os povos Kaiabi,
Yudja, Trumai, Kisêdjê, Ikpeng e Kamaiurá. Entre as mulheres presentes neste
III Encontro haviam muitas parteiras que puderam contar suas experiências e
todas as regras que precisam ser cumpridas pelo casal para que o parto não
tenha complicações e aconteça de forma natural e tranqüila. Em cada etnia
existem procedimentos específicos como a posição da parturiente, quais as
pessoas que podem estar presentes durante o parto, chás, banhos com ervas,
como acompanhar a descida da criança, o corte do cordão umbilical, a
dequitação da placenta e os cuidados com o recém-nascido. A maioria das
parteiras aprendeu com sua mãe ou avó, algumas aprenderam fazendo seu
próprio parto. O principal objetivo deste encontro foi aproximar as parteiras e
mulheres indígenas da equipe de saúde local, propor um trabalho conjunto para
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o acompanhamento das gestantes, parturientes e puérperas garantindo um bom
pré-natal e parto, assim como uma boa avaliação das gestantes e partos de
risco que devem ser encaminhados para referência do sistema local de saúde.
Durante a avaliação do encontro algumas mulheres, lideranças e parteiras, se
colocaram dispostas a trabalhar junto com a equipe de saúde e passar seu
conhecimento e experiências para as mulheres mais jovens. O encontro
possibilitou ainda um espaço de apresentações de danças das diferentes etnias
e um espaço de troca tradicional, chamado Moitará.
A avaliação do evento de maneira geral foi muito positiva, o que foi
relatado pelas próprias mulheres, lideranças, pajés e equipe de saúde
presentes.
Um dos indicadores que revela a boa avaliação do encontro foi a
multiplicação do mesmo pelas aldeias, logo após o seu término. As equipes de
campo sentiram claramente a boa repercussão do encontro nas aldeias, quando
as mulheres indígenas que participaram do evento repassaram suas
impressões, informações para sua comunidade. Outro aspecto muito
interessante foi a aproximação que a equipe de profissionais de saúde
puderam experimentar no acompanhamento dos partos nas aldeias.
A mobilização das comunidades, homens e mulheres, para conversar
sobre este tema, foi muito grande e capilarizou-se de forma surpreendente.
Ao final do III Encontro foi votado o próximo tema a ser apresentado
no ano seguinte. As mulheres escolheram conversar sobre a saúde da criança,
muitas delas colocaram este tema por sentirem uma continuidade da conversa
do parto para a criança que estava nascendo. Muitas falas no final deste
encontro versaram sobre a necessidade de trocar mais informações e
conversas entre pais e filhos, entre velhos e jovens. Segundo Mairawê é
preciso lembrar do momento da noite, da conversa dentro da família, quando
se passa o conhecimento, quando se reafirmam valores e tradições. Estes
momentos têm sido esquecidos em função dos novos interesses como a
televisão, o futebol, as novelas, e outros assuntos ligados às coisas dos
brancos.
O Encontro foi finalizado com uma belíssima apresentação do Povo Yudjá
com a participação de seus guerreiros pintados e adornados especialmente
para o evento.
Este relatório vai contar como foi o IV Encontro de Mulheres Xinguanas
que já se tornou um grande ritual entre os povos do Xingu. O IV Encontro
propôs a conversa sobre a Saúde das Crianças, seu crescimento, cuidados
tradicionais, ritos relacionados às diferentes fases da infância, doenças mais
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comuns, alimentação e desnutrição, a partir do olhar das mulheres das etnias
Kisêdjê, Kaiabi, Ikpeng, Waurá e Yudjá, e do conhecimento científico.
Local: Pólo Base Wawi
Período: 2, 3, 4, 5 e 6 de novembro de 2007.
OBJETIVO GERAL:
 Resgatar e valorizar o papel social da mulher xinguana com relação aos
cuidados e intervenções no processo saúde-doença no âmbito das aldeias;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Valorizar e regatar o conhecimento tradicional sobre os cuidados
destinados às crianças;
 Socializar o conhecimento científico a respeito do crescimento e
desenvolvimento das crianças agregando os conhecimentos tradicionais;
 Conversar com as mulheres sobre o programa de atenção à saúde da
criança, desenvolvido pela UNIFESP nas áreas de abrangência dos Pólos
Pavuru, Diauarum e Wawi;
 Socializar as informações levantadas e o conhecimento científico a
respeito da Desnutrição e doenças mais comuns entre as crianças
xinguanas;
 Mapear os (as) cuidadores (as) das crianças de 0 a 5 anos e ngravi-los
(las ) de forma mais ativa no acompanhamento das crianças em risco
e/ou desnutridas;
 Promover o encontro e união das mulheres dos vários povos xinguanos
para discutir os problemas comuns e aumentar sua participação política;
 Propiciar o interesse das mulheres mais novas pelo conhecimento
tradicional dos mais velhos;
 Propiciar a troca de conhecimentos entre as mulheres dos diversos
povos do PIX;
 Articular os cuidados tradicionais às ações básicas de saúde
desenvolvidas na área, particularmente, os que se referem às crianças.
METODOLOGIA:
A proposta pedagógica utilizada é baseada na “metodologia
problematizadora” a ser desenvolvida a partir de trabalhos em grupo, por
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etnia, e plenárias, utilizando técnicas de dramatização, jogos, artesanato,
música, desenho, pintura, vídeos, demonstrações e estudo de casos.
TEMAS GERADORES
Infância:
 Formação, crescimento e desenvolvimento saudável das crianças segundo o
conhecimento tradicional;
 Cuidados com sua formação, com sua alimentação e sua saúde;
 Desnutrição;
 Doenças mais comuns da infância: cuidados e tratamentos.
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PROGRAMAÇÃO DO IV ENCONTRO DE MULHERES XINGUANAS
Horário
Dia 02/10

Atividade
Abertura do Evento – Boas vindas!
Apresentação dos convidados.
Apresentação da proposta do IV Encontro.
Combinados e regras de convivência.
Levantamento das mulheres presentes.
Distribuição dos crachás e materiais para as relatoras, conselheiras, e agentes de saúde
Almoço coletivo com pratos próprios para crianças...(a combinar)
DVD do II e III Encontros de Mulheres.
à noite
Confraternização. Danças das várias etnias...
Dia 03 e
Dinâmica.
04/11 manhã Retomar a proposta do IV Encontro.
e tarde
1a. parte: Trocando conhecimentos:
- Quando a criança nasce o que a avó ou a parteira deve fazer?
- Quando a criança nasce o que a mãe e o pai devem fazer?
- Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode e o que não pode
fazer ou comer neste período?
- Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e formação da
criança desde que ela nasce?
- Como se divide as fases de vida da criança? Quando a criança ganha um nome? Quem
dá o nome para a criança? Existe alguma festa ou ritual que marca essa mudança na
fase da criança?
- Qual é a comida que a criança deve comer desde que ela nasce até ela aprender a

Responsável
Coordenação do Evento
Ire e Amairé Kaiabi.

Ire e Amairé Kaiabi.
Sofia Mendonça
Trabalho em grupos.
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Noite
Dia 05/11
Manhã e
tarde

Noite
Dia 06/11
Manhã e
tarde

Noite

comer como os mais velhos?
- Quais são as doenças mais comuns das crianças segundo o conhecimento do seu povo?
Quem cuida da criança quando ela está doente?
Trabalho em grupos, por etnia. Devem ser elaborados relatos orais/escritos e desenhos.
Apresentação dos grupos em plenária.
Apresentação de danças e cantoria.
2a. Parte:O programa de saúde da criança desenvolvido pela UNIFESP:
- Como é o programa?
- O que é Desnutrição?
- Quais são as doenças mais comuns nas crianças do Xingu?
Conversando e Tirando dúvidas...
Trabalho em grupos por etnia para aprofundar os temas tratados e levantar propostas
de trabalho conjunto.
Apresentações das propostas de cada etnia.
Apresentações de danças e cantoria. Filmes.
Sistematização das propostas levantadas pelos grupos e pela UNIFESP/Projeto Xingu
para aprovação em plenária.
Eleição do tema do V Encontro de Mulheres Xinguanas do ano 2008.
Apresentação das Lideranças do Movimento das Mulheres Indígenas.
Avaliação do Encontro e encerramento.
Moitará. Apresentação danças e cantoria...

Líder por etnia,
Relator(a), tradutor(a).
Líder por etnia,
Relator(a), tradutor(a).
Equipe de saúde
Marcos Schaper
Coordenadores do
Projeto Xingu.
Trabalho em grupos.

Grupos – líder,
relator(a) e
tradutor(a).
Coordenação do Projeto
Xingu.
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DESENVOLVIMENTO DO ENCONTRO

Conversando na beira do rio, esperando a arrumação do barco, as caixas, as
mochilas, as despedidas...Escutamos um barulho de motor passando ao longe...
Mairawê, o filho, conta que já ouviu muitos barcos passando, ontem e hoje... São as
mulheres descendo o rio rumo ao Pólo Base Wawi. Vindas de todas as aldeias da
região as mulheres enchem os barcos, com seus filhos, malas, trouxas, comida e muita
alegria.
O IV Encontro de Mulheres Xinguanas estava começando.
Finalmente a chegada no Wawi, depois de horas de barco seguidas de horas de
caminhonete. O clima era de euforia. Os alojamentos ficando repletos de redes, de
gente e de ansiedade.
Os preparativos de quem chegou primeiro.
As anfitriãs e convidadas de outros povos e aldeias haviam passado boa parte
do dia às voltas com a confecção dos pratos típicos, pratos tradicionais próprios para
as crianças para o grande almoço coletivo. Um mosaico de cores, cheiros, cantos,
contos e encontros.
Depois de tudo razoavelmente acomodado, reunimos todos e todas para a
grande abertura do evento.
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O banquete estava servido, fava, caldo de peixe e farinha, vários ...(torta de
peixe assado na folha de bananeira – Kisêdjê/Suyá), peixes moqueados, beiju, cuias
grandes e pequenas, cerâmicas grandes e pequenas...
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Lideranças, homens e mulheres, autoridades locais, coordenadores do evento,
todos falaram da satisfação de receber as mulheres para mais um encontro e
desejaram uma boa conversa e convivência nestes dias.
“Eu peço para vocês todos, mulherada de cada povo, de cada meu parente, trocasse a
idéia com todos os parentes que estão aqui presentes neste momento. Cada um colocando com é
que o povo antigo, com é que cada cultura vem desenvolvendo de cuidar as crianças. Eu acho
que, com certeza, cada povo tem seu costume diferente de criar e cuidar quando o filho nasce.
Então eu quero que vocês troquem seta idéia, converse com outros parentes e levar as
mensagens do que vai ser discutido aqui, do que vocês discutiram pra passar esta mensagem
para as mulheres que não vieram”.
(Fala do cacique Kuiussi traduzia por Poikô)
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Foi apresentada a proposta do encontro, feitos os combinados e regras de
convivência e relacionadas às atividades do dia.

Em seguida o almoço foi servido e degustado por todos os convidados.
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Ao final da tarde todos já estavam se preparando para as danças da noite.
Pintadas e ornamentadas as mulheres de cada etnia apresentaram suas danças e
cantos.

No dia seguinte foi retomada a proposta do encontro e apresentado o primeiro
tema a ser trabalhado pelos grupos. A idéia era conversarmos sobre os cuidados com
as crianças. Quem cuida, como cuida? O que faz o que não faz? O que come e o que
não come. Regras, festas e ritos de passagem. Doenças e remédios. Foi proposto aos
grupos que respondessem as seguintes questões. Em grupo, por etnias, as mulheres
conversariam sobre estas questões e preparariam uma apresentação de suas
respostas por meio de desenhos, falas, massa de modelar, teatro e/ou mostra de
ervas e raízes utilizadas para o cuidado com as crianças.
As perguntas colocadas para os grupos foram:
1. Quando a criança nasce, o que a avó ou a parteira deve fazer?
2. Quando a criança nasce, o que o pai e a mãe devem fazer?
3. Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da criança?
4. Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode e o que não
pode fazer e comer neste período?
5. Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e formação
da criança desde que ela nasce?
6. Como se dividem as fases da vida da criança?
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Em geral as atividades realizadas envolveram uma equipe grande de instrutores
em função do número de participantes e diversidade étnica presente ao evento.
A maioria dos trabalhos foi desenvolvida em grupos, por etnia, propiciando uma
abordagem mais adequada a cada povo representado. Nestes momentos as mulheres
mais velhas e mais experientes puderam repassar para as mais novas seu
conhecimento, enriquecendo e ampliando as expectativas da coordenação. O material
didático utilizado foi extremamente adequado possibilitando um aprendizado mais
próximo da realidade, do concreto.
Cada povo se reuniu e passou a conversar sobre os temas propostos pelas
perguntas. Havia pelo menos dois instrutores acompanhando os grupos além de
professores e agentes de saúde indígenas.
Seguem abaixo os relatórios dos grupos de trabalho.
Relatórios Parciais dos Grupos - Povo Ikpeng

1. Quando a criança nasce, o que a avó ou a parteira deve fazer?
Quando a criança nasce, a avó ou a parteira examina a cabeça, olhos, pés,
pescoço, braços, anus e órgão sexual do bebê. Além disso, ”arruma” os olhos, e o nariz
da criança. Caso, ao nascer, o bebe engula líquido, ele é virado de ponta cabeça pelos
pés e recebe palmadas suaves nas costas.
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Após examinar a criança a avó ou a parteira entrega o bebê para a mãe
amamentar. A avó diz que vai ficar de olho nos cuidados da filha com a criança. No
primeiro dia após o parto é a avó que cuida do bebê (se a mãe esquecer de tirar o cocô
da criança, a pele dele ficará manchada).
Se a criança nasce com defeito, o pajé usa remédio para que ela não morra e se
torne pajé no futuro. A parteira tem que avisar os pais de que a criança tem defeito,
pois se não o fizer é porque o defeito aconteceu por culpa dela.
O cordão umbilical é cortado para o sangue sair logo. Quando a avó sabe cuidar
do cordão umbilical é ela quem o corta, mas se não sabe ou se está ausente é a
parteira quem faz isso. Após cortar, colocam-se cinzas no umbigo para secar logo e,
no primeiro dia, o local não pode ser molhado. Diariamente o umbigo é lavado com água
e, no local, colocam-se cinzas.
A parteira não pode tomar banho no rio até que o cordão umbilical caia; também
não pode comer peixe, devendo seguir o mesmo ritual dos pais. Quando a parteira tira
a placenta, ela a examina para ver se está inteira – se ficar parte da placenta, a mãe
toma remédio para vomitar e sair o restante. A parteira não pode comer antes de
jogar a placenta num buraco próximo ao fogo para a criança não sentir frio, onde
também coloca cinzas.
No primeiro dia após o parto, caso a avó indique, tanto a criança quanto a mãe e
o pai tomam ervas ou raízes para a criança ficar forte – nesse caso, os pais não podem
comer por doze horas. Esses remédios são utilizados até que a criança comece a
engatinhar. Quem fornece o remédio para a criança também percebe se os pais
fizeram algo de errado (fugindo as regras).
A criança é banhada diariamente com água morna e os pais não podem banharse no rio. A alimentação dos pais deve ser especial (não podem comer peixes grandes
e carnes de vários tipos de caça) – podem comer apenas os alimentos indicados pela
avó da criança (ou quem forneceu a erva).
O primeiro cocô da criança é envolvido em uma folha (“papel higiênico”) e
enterrado pela avó em buraco feito no canto da casa – assim animais e insetos não
podem ingeri-lo e a criança cresce sadia. A mãe só pode enterrar as fezes da criança
quando ela tem cerca de 5 anos – se a mãe fizer isso antes a criança fica doente e
morre.
2) Quando a criança nasce, o que o pai e a mãe devem fazer?
Durante a primeira hora após o parto os pais ficam de repouso para não
prejudicar a saúde deles. Se saírem de casa, podem ter dor de cabeça ou tonturas. Se
o pai tomar banho no rio antes do umbigo cair provocará tempestade e terá alergia.
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O pai não pode carregar o filho após o nascimento, só quando a criança
completar um mês.
Os pais não podem tocar em nenhum objeto e nem fazer nada. Até que o umbigo
caia, eles comem apenas mingau e beiju fino que a avó e a irmã preparam.
Depois que o umbigo cai, são os avós que decidem o que o casal pode comer –
geralmente caça – pássaros pequenos (Yankia – Tok Tok).
Quando o umbigo cai, a mãe do pai pega terra vermelha e mistura com resina e
passa nos pés, calcanhares e mãos do filho para que ele possa voltar a fazer suas
atividades sem problemas – senão a mão incha e a ferida inflama. O pai da criança é
levado por sua mãe para o primeiro banho no rio e antes dele entrar ela joga cinzas na
água para que ele mergulhe sobre elas (o cabelo fica branco de cinzas) – esse ritual
garante que a água não fará mal a ele. O pai cai na água para ajudar a esposa e para a
criança crescer forte.
Sempre que o pai volta da caça ou da pesca tem que tomar banho antes de
pegar a criança.
No primeiro banho no rio, a mãe (dois ou três meses depois) passa pelo mesmo
processo do pai. Ela não pode levar o filho, pois senão o espírito da criança fica lá.
Após o primeiro banho no rio a mãe já pode fazer atividades leves (preparar peixe e
beiju), mas não pode pegar a criança sem antes tomar banho (a criança fica doente,
tem dor de cabeça e febre).
3) Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da
criança?
Se a avó achar que a criança precisa, ela é banhada com ervas ou raízes. Na
primeira semana de vida ela é cuidada pela mãe e pela avó. Para que o bebê se
desenvolva mais rápido, a avó tem que ficar atenta aos cuidados da mãe. Ambas devem
aquecer as mãos e passar pelo corpo da criança todos os dias. Depois que ela ganha
peso, já pode tomar remédio para andar logo.
A partir da primeira semana após o nascimento, a mãe não pode comer
alimentos quentes ou peixes (prejudica a saúde dos pais ou da criança). Até que a
criança complete um mês a mãe só pode comer caça e a partir daí pode começar a
comer peixinhos.
Como a criança até ter idade próxima de 1 ano apenas sente (não ouve e não vê),
a mãe não canta para ela – apenas bate delicadamente nas costas do bebê para faze-lo
dormir. Durante as primeiras semanas a criança dorme com a mãe, próximo ao seu
peito.
A criança pode ser enfeitada com adereços leves como colar e pulseira. Os
enfeites são importantes para que a criança saiba que gostam dela, pois, caso
contrário, o espírito dela vai embora. Os pais não podem se pintar.
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Se a criança baba após mamar, a mãe deve limpar com as mãos e ngra-las nas
coxas – não pode passar na roupa de outra pessoa para que a baba não saia de casa
(faz mal a criança).
4) Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode e o que
não pode fazer e comer neste período?
Os pais não podem ter relações sexuais até que a criança ande. Não podem
comer api, mangaba, oiti, murici e mengkwa (dá conjuntivite), peixes grandes como o
pintado, pacu, piau e matrinxã – se comerem ou o pai ou a mãe ou a criança podem ter
febre, diarréia e até tumor. Eles só podem comer peixes pequenos (piranha, acará e
outros). A partir dos 6 meses a criança já pode comer buriti.
O pai não pode plantar roça, derrubar mata, cortar palha e construir casa, não
pode cavar buraco nem enterrar nada. O pai pode sair para caçar apenas os animais
autorizados, mas não pode come-los; não pode olhar para bicho preguiça, porco
espinho e cobra. O pai não pode bater timbó (a criança fica sem respirar), fazer cesto
com miko, nem pati (fibra de buriti e tucum) senão dá diarréia.
Durante esse período a mãe também não pode fazer esforços físicos, nem
artesanato ou preparar perereba ou beiju – a não ser que não tenha ninguém para
prepara-los. Ela pode fazer apenas comida leve (mingau). O resguardo da mãe dura até
que a avó libere e para o homem até que o umbigo caia – no início pode sair um pouco,
para não ter dor nas pernas.
Quando o pai demora a voltar da caça ou da pesca a criança chora muito e, no
seu retorno, ele deve queimar os pelos da perna e passar com a mão no corpo da
criança.
A avó não pode carregar a criança com muita freqüência, porque quando ela for
para a roça levará o espírito do bebê junto e ele poderá se perder por lá.
Quando a criança completa 6 meses já pode sair de casa. Aos 8 ou 9 meses ela
pode acompanhar os pais na pescaria; se fizer xixi é preciso cobrir com terra e se
fizer coco tem que leva-lo de volta para casa. Quando os pais acampam, antes de
voltar para a casa devem fazer uma oração para a criança e pedir que o espírito dela
volte junto para a casa.
Se alguém pega a criança, ao entrega-la para a mãe deve devolver também seu
espírito. Quando a criança cai, a mãe faz um pedido para que ela não se assuste e não
tenha sonhos ruins (esse susto tem que passar para o jacu ou jacutinga). Quando o pai
ou a mãe tem sonho ruim não pode contar para ninguém (para não fazer mal a criança),
se for pesadelo deve chamar o pajé para ajudar.
Quando o pai tem diarréia ou outra doença ele não pode pegar o filho. Se o filho
está doente o pai também não pode pega-lo senão levará seu espírito junto.
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Quando a criança está doente e a mãe a leva para a UBS ela piora, pois o
espírito dela fica lá. Além disso, quando o pajé reza a criança doente, ela não pode
sair de casa, pois o cheiro de fumo atrai espíritos ruins e ela piora.
5) Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e
formação da criança desde que ela nasce?
Quando o umbigo da criança cai, ele não pode ser jogado. Ele é colocado em um
algodão e coberto com cinzas. Esse algodão é trocado semanalmente até que o cordão
fique duro. Então ele é guardado por toda a vida, em local seguro, bem amarrado e
com linhas de cores diferentes para permitir sua identificação. Ele dá proteção
contra os espíritos.
Durante os 3 primeiros meses a criança fica apenas na tipóia. Quando o pescoço
fica mais firme ela já pode deitar no chão. Quando os dentes começam a nascer e o
bebe segura a mão da mãe é sinal de que ela quer comer comida; se a mãe der comida
antes disso a criança terá feridas na boca.
Quando a criança começa a engatinhar a mãe já pode pintá-la com urucum e
angelin e incorpora “pintas” a essa pintura. Essa pintura protegerá a criança contra
espíritos que podem fazer mal a ela. Se o pai não está presente na hora de pintar a
criança, os avós e os irmãos mais velhos ajudam a mãe a pintá-la. A mãe, enquanto
pinta a criança de cima para baixo, canta “cresce logo, vai casar com homem bonito e
que gosta de trabalhar”.
A mãe também coloca enfeites, deixa o cabelo sempre penteado e coloca
pulseira de tucum no pulso, joelho e tornozelo. Após os 5 anos a pintura completa pode
ser feita.
A criança quando engatinha mostra preferência por um determinado local da
casa. Nesse sítio, a mãe coloca uma trave (angpi epru) da altura do bebê para que ele
se apóie e aprenda a ficar em pé sozinho; assim que isso acontece, o pai e a mãe a
chamam para estimulá-la a aprender a andar. Nessa mesma ocasião a mãe também
ensina à criança as primeiras palavras (nomes, água, comida). Algumas ervas ajudam a
criança nessa fase; elas são passadas nos joelhos e cotovelos para a criança andar
mais rápido. Para falar mais rápido um cipó pode ser usado, mas quando isso acontece,
por 3 dias, a criança só poderá comer alimentos frios. Se não cuidar a criança terá
febre ou falará demais.
Enquanto a criança for pequena, a mãe deve estar sempre atenta para que ela
não se machuque (na casa, na aldeia ou no rio). Quando ela cresce um pouco já pode
ficar sozinha. Quando a criança engasga (ou se o alimento cai no chão) a mãe retira a
comida da garganta do bebe e come.
Antes da criança se alimentar ela deve lavar as mãos com ervas e o local onde
ela vai comer deve estar sempre limpo e varrido para as vespas não picarem. O banho
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é diário. Tanto os adultos como as crianças, quando lavam o cabelo, utilizam ervas para
deixá-lo mais preto. Quando a criança faz muito xixi na rede, a avó indica erva
específica. As unhas das crianças são cortadas somente após os dois anos de vida. O
corte de cabelo pode ser feito após os dois meses (a mãe enterra o cabelo e as
unhas).
6) Como se dividem as fases da vida da criança?
Ao nascer a criança é chamada apenas de recém nascido (Etpante). Por ocasião
da queda do umbigo da criança os avós se reúnem para escolher quem vai lhe dar
nome. Este é escolhido entre os de seus antepassados. Esta fase se chama Amgpi. A
partir daí o pai e a mãe (e os avós também) do bebê são chamados de pai (mãe) do
(nome da criança) – quando nasce outro filho, eles podem combinar e mudar novamente
os seus “nomes”. A criança fica com esse nome até a reclusão. A fase que vai da queda
do umbigo até a reclusão (11 ou 12 anos), se chama Yanuãte. Quando a criança tem
cerca de 4 anos ela fura a orelha e, aos 8 anos, é tatuada no rosto. Há uma festa
nessa ocasião e os pais escolhem padrinhos para a criança. Após fazer a tatuagem a
criança não pode comer peixes gordurosos, perereba com milho, macaco e piau, não
pode também: mergulhar, falar muito, abrir a boca e passar a mão no rosto. Ela só
pode tomar banho às seis horas da manhã. Durante esse processo ela aprende a
respeitar seu povo.
A partir dos seis anos o irmão mais velho já pode ajudar a cuidar do mais novo.
Fases da vida da criança:
Etpatê – do nascimento até a queda do umbigo;
Amgpi – da queda do umbigo até receber o nome
Yanuãte – do momento que recebe o nome até a reclusão (11 ou 12 anos)
7) Qual é a comida certa para a criança desde que ela nasce até ela aprender a
comer com os mais velhos?
No primeiro dia de vida a criança recebe leite materno e a mãe precisa comer
mingau e beiju, alguns tipos de peixe e pássaros (carazinho, tucunaré, jacu, jacutinga,
jambú, entre outros). Quando ela começa a engatinhar já pode comer alguns peixinhos
e pássaros (a criança chora pedindo comida). A mãe também dá água e mingau para o
bebê. Ela continua mamando no peito até dois ou três anos (depende da idade do irmão
mais velho).
Quando a mãe quer que a criança pare de mamar ela,
a) ensina a criança a comer outros alimentos,
b) passa uma raiz amarga no peito para que a criança sinta o gosto e deixe de
mamar (quando a criança não quer parar de mamar),
c) diz que no leite tem minhocão que vai pegá-lo (quando a mãe está grávida) ou
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d) fica com a mama vazia e a criança não consegue sugar e para de mamar (quando
a mãe está grávida).
Para ter bastante leite a mãe toma mingau de palmito de tucum (ou o come
ralado). A agró (massa de mandioca) também é usada. Quando a criança começa a
andar ela já pode comer frutas (menos o api) e outros tipos de peixe. Após os três
anos de idade ela já pode comer sozinha (em cuia ou cesto pequeno), mas não come
peixes com muito espinho. Conforme a criança cresce (por volta dos 8 anos) ela já
pode comer peixes grandes (menos o matrinxã). Com 12 anos ela não pode comer piau,
pacu, tucunaré grande senão vai sentir muito frio e o cabelo fica branco. Essa
alimentação permanece até quando o jovem se casa.
Geralmente a criança tem que aprender a andar e a comer sozinha para que a
mãe possa ter outro filho (ai ela não chora) – atualmente essa condição não é mais
respeitada. No dia que nasce o irmãozinho, a criança mais nova só pode comer mingau
e não pode banhar no rio até o umbigo do irmão cair. Se ela tomar muito banho terá
alergia, se comer carne chorará muito e terá febre e, se comer perereba, terá
diarréia.
Quando a mãe ou a avó não pode cuidar da criança pequena, o pai ou a tia ou a
irmã mais velha cuidam dela. Caso a criança não queira comer a avó também não come.
A comida de branco pode ser oferecida desde cedo – não existem regras. A
criança come biscoito logo que começa a pedir comida. Além disso, ela também ingere
café com açúcar, leite, refrigerantes, suco, balas e sal. Atualmente a criança não
come alimentos que não contenham açúcar. Especialmente nas famílias em que um
membro trabalha (professor, agente de saúde...) a inclusão diária do “alimento de
branco” é comum – particularmente o café com açúcar.
8) Quais são as doenças mais comuns das crianças segundo o conhecimento do seu
povo? Quem cuida da criança quando ela está doente?
A primeira doença é a febre. A avó diz que é normal, porque a criança está
crescendo e ganhando peso – essa febre passa logo e a criança fica forte. Para
diminuir a febre a mãe da criança esquenta a mão e passa sobre o seu corpo.
A criança tem também ferida na boca – isso acontece porque o pai ou a mãe
comeu cabeça de ave ou de peixe. Para tratar, a mãe passa urucum ou fibra de planta
(a mesma que é utilizada como sabonete).
A diarréia acontece quando a criança é maior – quando engatinha e coloca a mão
na sujeira e depois na boca. Pode também acontecer quando o pai mistura várias
comidas. No tratamento utiliza-se o ingazinho, moropó, sementes ou cipó. A água piora
a diarréia. A criança come mingau preparado pela mãe ou avó.
A criança pode ter também ferida no corpo. Se a criança não lhe der banho ela
pode ter coceira. Se ela é gordinha pode ter rachaduras nas dobras. Se o pai corta
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broto de buriti quando a mãe está grávida, a criança nasce com ferida. Quando a mãe
(ou o pai) está grávida e come mel a criança ao nascer terá coceira. Para tratar as
coceiras e feridas utiliza-se, quando a criança é pequena, o urucum. Quando ela é
maior outras ervas são usadas (mangrá, alapá, camara).
A conjuntivite acontece na criança pequena quando a mãe mexe com urucum. Às
vezes pode também ocorrer quando entra cabelo ou outro “objeto” no olho da criança.
A mãe passa leite materno no olho da criança para tratar e deixa o local sempre limpo
(com água).
As doenças mais graves são aquelas provocadas pelos espíritos. Quando a mãe
leva a criança para um lugar longe da casa e ela faz xixi ou coco, espíritos podem
sentar neles e fazer mal a criança (Epigó ou Peregimpó); por isso as fezes são sempre
enterradas.
A avó ou o pajé, em qualquer caso de doença, é responsável pelo cuidado da
criança.

POVO KAIABI
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1 – Quando a criança nasce o que a avó ou a parteira deve fazer?
A parteira e a avó acompanham o parto desde o início. Se o parto estiver difícil
prepara remédio e outras coisas para facilitar o trabalho, como:
- Sopra na cabeça da gestante; passa um pente em sua barriga, do peito para
baixo (sem encostar); passa sobre a barriga da gestante um boneco, que dentro
tem osso de muçu (cobra visgenta); queima atrás da gestante um ninho de
passarinho (taturem) e a fumaça acelera o nascimento da criança (este ninho
possui uma casinha e um caminho).
A avó ou a parteira dá massagem no cordão umbilical para não sangrar, espera a
placenta sair e corta o cordão com um pedaço de bambu, Depois, examina a placenta e
entrega para o pai. Examina bem a criança para ver se tem defeito. O exame inclui a
cabeça, olhos, orelhas, coxas, pernas, pés e seus dedos, braços, mãos e seus dedos. Se
encontrar defeito fala para a mãe.
A avó ou a parteira examina bem a placenta e entrega para o pai. Depois dá
banho na criança com água morna e entrega para a mãe amamentar.
Yeruá Kaiabi disse que antigamente enterravam os gêmeos e as crianças
defeituosas. Mas hoje não enterram mais porque os brancos não gostam. Ela teve um
neto que nasceu sem orelha e ia ser sacrificado. Um Kaiapó disse para não
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sacrificarem. Hoje esse neto pesca para ela. Yeruá disse também que as crianças
nascem com defeitos, porque os pais já tiveram esse problema – já havia casos na
família.
2 – Quando a criança nasce o que a mãe e o pai devem fazer?
Durante o parto, o marido segura a mulher por trás. Se o parto estiver difícil o
marido busca Makawa‟ypi e raspa o tronco de uma árvore que tem uma seiva gosmenta,
Pirakamanap, mistura na água e dá para a esposa beber para a criança nascer mais
depressa.
Se a placenta estiver difícil de sair, o marido bate 3 vezes nas folhas de uma
árvore bem grande, para fazer barulho. É ele quem coloca a placenta embaixo de uma
árvore, Jatyta‟yp (não pode jogar, nem enterrar).
Ainda para facilitar a saída da placenta a gestante deve assoprar duas vezes a
boca de uma garrafa. Antigamente ela assoprava um pau de taquara.
A gestante não pode olhar para a placenta, senão pode morrer.
Após o parto, a mulher não pode beber água fria, somente água morna, para
evitar sangramento forte (hemorragia).
3 – Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da
criança?
No dia seguinte ao nascimento, a avó fura a orelha da criança com espinho de
palmeira de tucum. Para limpar a criança ela usa uma erva chamada Tepossinamukat.
Se a criança não dorme direito o pai queima o pêlo da perna e passa no rosto da
criança.
Após a queda do umbigo, raspam-se as raízes das plantas Muanga-passing e
Muangajuri e coloca-se no banho da criança até ela completar 3 ou 4 meses para ficar
forte.
Não se deve deixar a criança olhar para fogo, lamparina ou vela, em movimento,
pois ela pode ficar vesga.
A criança só pode sair de casa quando cai o umbigo. Antes disso a mãe também
não sai, só para tomar banho no rio. Quando a criança começa a sair de casa, para
acompanhar os pais no rio, por exemplo, deve voltar logo para não tomar muito sol. A
criança só acompanha os pais em visita a outras pessoas quando os dentes já estão
nascendo (6 meses).
Pai e a mãe cuidam para manter o espírito da criança dentro dela.
4 – Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode ser feito
e o que não pode fazer ou comer neste período?
A mãe e o pai da criança devem seguir a mesma dieta alimentar. Durante os
primeiros 5 dias de vida da criança, só podem tomar mingau de milho torrado e comer
milho cozido para o leite descer. Após uma semana já podem comer peixes pequenos.
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Não podem comer carne de caça e nem peixes grandes. Há relatos de que atualmente
os pais comem comida de branco nesse período, porque estas não estão incluídas
nessas regras.
O marido deve cuidar da mulher, pois ela não pode mexer com fogo e nem sair
de casa, só quando pára o sangramento. Foi relatado que, atualmente, alguns maridos
não querem cuidar ao ajudar suas mulheres. A avó ajuda a cuidar da alimentação da
família.
Pai e mãe devem se ocupar para manter o espírito da criança em seu corpo até
que ela complete 3 ou 4 meses (até ficar durinha). Para preservar o físico e o espírito,
a criança não deve sair de casa até cair o umbigo. Depois disso, ela pode sair, mas não
deve ir à casa de outras pessoas. Só começa a entrar nas casas de outras pessoas
após os 3 ou 4 meses de vida. Nessa idade, quando a criança sai da casa de alguém, por
exemplo, o pai precisa chamar o seu espírito, porque ele pode sair do corpo e querer
ficar lá.
O pai da criança não pode ter relações sexuais com outras mulheres para a
criança não ficar doente; se isso acontecer ela pode vomitar. O tempo de abstinência
sexual deve ser de 4 meses, tanto para o homem quanto para a mulher. Antigamente
esperava-se a criança andar para voltar a namorar.
Ninguém pode usar os utensílios (cuia e outros) da criança e dos pais (isto está
relacionado à proibição de namorar).
Para não fazer mal à criança, o pai não pode pescar nem carregar peso até que ela
complete 3 ou 4 meses. A mãe também, durante esse período, só deve se ocupar da
criança. E depois, quando voltam a trabalhar, devem ter cuidados especiais
relacionados à manutenção da saúde da criança. Seguem alguns exemplos relacionados
a esses cuidados, para impedir que o peito da criança fique exposto a doenças, como a
pneumonia:
- Antes de socar algum alimento no pilão, a mãe precisa passar o pilão na criança;
- Quando o pai for pescar, antes precisa passar a flecha na criança;
- Se caçar mutum, deve esfregar a unha do mutum numa árvore e colocar uma de
suas folhas na boca do mutum;
- Quando o pai voltar da caçada, deve derrubar uma árvore pequena, e, coloca-la
atravessada no caminho para proteger o espírito da criança.
Quando forem tomar banho, pai e a mãe não podem mergulhar no rio; só devem
jogar água sobre o corpo para o espírito da criança não fugir.
5 – Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e
formação das crianças?
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Logo que a criança nasce, coloca-se um colar de fibra de tucum em seu pescoço
para firmar a cabeça.
Depois que cai o umbigo, raspa-se a raiz de Muanga-passing (moan passing) que
é colocada no banho da criança até atingir 3 ou 4 meses, para ficar forte.
Quando a criança já está forte (3 a 4 meses), começa a usar pulseira de tucum
e fio de algodão amarrado na perna. Não pode usar miçangas.
Quando a criança começa a engatinhar, passa-se moan min (Muami) nos joelhos
e quadril. (moan=remédio)
Se a criança tiver febre, dá-se banho com uma erva doce chamada moan gegen.
Esta erva serve também para dor de dente. Para diarréia usa-se Juapensansi (beber)
e para vômito Tukanpyap‟e.
Se a criança come alguma coisa que faz mal e chora, dá-se adjeyuwi.
Se o pai ou a mãe comeu algum alimento proibido pela regra, dá-se banho de
uropiri na criança para que o alimento que os pais ingeriram não lhe faça mal. (Serve
como antídoto para rompimento de regra)
Quando nasce um outro filho e o anterior pára de mamar usa-se coxocó ???
6 – Como se dividem as fases da vida das crianças? E 7 – Qual a comida certa
para a criança desde que ela nasce até ela aprender a comer como os mais
velhos?
Primeira fase: do nascimento até sustentar o pescoço – 0 a 3 meses
Nesse período a criança só mama no peito da mãe.
Segunda fase: desde que já sustenta o pescoço até o nascimento dos dentes (6
meses).
Nessa fase a criança ainda só mama. E, quando a mãe vai comer segura a criança de
costas para ela não ver a comida ou o pai segura a criança enquanto a mãe come.
Terceira fase: do nascimento dos dentes até dois anos
Quando começam a nascer os dentes, a criança vê comida e quer comer. A mãe então
lhe dá um pouco. Quando ela tem um ano já começa a comer sozinha. A princípio as
comidas precisam ser moles, pastosas ou líquidas. As recomendadas são:
-mingau de milho, banana, goiaba, jatobá, murici, api, mel ( jateií, myuieït), ingá, frango,
batata, caldo de peixe com farinha (mutap), sendo manupé, mandi??? E pacu os
peixes preferidos. A mãe pode também dar pacu desfiado numa cabacinha, mas é ela
quem desfia e tira as espinhas.
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Quarta fase: dos dois aos sete anos
Além dos alimentos da fase anterior, nesse período da vida a criança também pode
comer:
-Vários tipos de mingau (cará, milho, monowi, arroz, batata doce, mandioca, castanha,
abóbora, amendoim, perereba);
-carne de caça: macaco, veado, anta, porco, mutum, pato, jacu, macuco, jaó;
a) peixes e outros: tracajá e seus ovos, tucunaré, pintado, mandupé, piranha,
barbado, corvina, piracuí, pacu, macupá, cachorra.
Depois dos 4 anos a criança já pode comer sozinha ou com o auxílio dos irmãos
mais velhos, maiores de 8 anos.
Depois dos 7 anos a criança já pode comer de tudo, com exceção de piau,
matrinxã e curimba, peixes que deixam a criança nervosa e que podem provocar
convulsão.
8 – Quais são as doenças mais comuns nas crianças segundo o conhecimento do
seu povo?
As doenças mais comuns são:
-

-

As doenças do espírito podem ser curadas pela família, se tem conhecimento
das ervas, e pelo pajé. As mais comuns são as diarréias (com ou sem sangue) e
os vômitos. Essas doenças já existiam entre os Kaiabi, antes do contato com o
homem branco.
Gripe, pneumonia e sarampo são as doenças mais comuns depois do contato
com o branco. Mas, antes elas já existiam e eram curadas com ervas usadas no
banho. Atualmente elas ainda são tratadas com plantas. Para a gripe e a
pneumonia, o pajé ou a família usa o ywiaki. Atualmente, esta planta nem sempre
dá resultado na cura dessas doenças.
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Discurso de fechamento – Vissió Kaiabi, Aldeia Guarujá
Tradução: Iré Kaiabi

Nós viemos à aldeia dos nossos parentes Suyá para este Encontro de Mulheres, e
depois do que ouvimos e discutimos estamos acreditando nas informações sobre a
desnutrição das crianças. Nós temos que pensar muito nisso e em tudo que ouvimos
aqui. Os homens nos enviaram aqui, porque nós não acreditávamos em tudo que eles
nos diziam. Agora nós acreditamos. A Dra. Sofia e a equipe que está aqui são como
nossos pais, que orientam a gente para que possamos compreender o problema da
desnutrição.
Nós Kaiabi temos muitas aldeias e fica difícil aconselharmos todas as nossas
comunidades. Para nós é mais difícil que para os Suyá que têm três aldeias e que são
próximas. Agora que estamos aqui, juntos os vários povos, não podemos mais dizer que
não ouvimos falar do que vocês colocaram sobre a desnutrição das crianças.
A maioria do nosso povo não acredita nas instruções que os Agentes de Saúde de
nossas aldeias passam para nós. Agora eu estou acreditando e talvez agora nós
consigamos criar melhor os nossos homens para eles fazerem roças, porque:
Antigamente a gente não comia fumaça, tinha peixe para colocar no fogo!
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POVO KISÊDJE

1 – Quando a criança nasce o que a avó ou a parteira deve fazer?
O parto é realizado pela mulher mais experiente da casa, podendo ser a mãe, a
avó, uma irmã mais velha ou outra mulher da família. Quando surgem complicações as
mulheres da casa recorrem a pessoas mais experientes de outras casas, “parteiras”.
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Os conhecimentos sobre o parto são passados de mãe para filha, mas,
atualmente, as mulheres jovens não têm interesse em aprender a fazer parto. Em
outra ocasião quando esta questão foi colocada, sugeriu-se que Kaiussá, Agente
Indígena de Saúde Kisêdje, aprendesse a fazer partos. Desde então ela acompanha
todos os partos como observadora.
No momento do parto, a primeira coisa que a avó ou a parteira faz é colocar a
gestante agachada e esperar o bebê nascer. Quando a criança nasce, a avó ou a
parteira verifica se ela está se afogando com o vernix caseoso (sebo). Se isto
ocorrer, elas colocam o dedo na boca da criança para tirá-lo de sua garganta para que
possa respirar. Se o vernix atingir o nariz, a avó o aspira com a boca.
A avó ou a parteira faz também a avaliação física do bebê para verificar se é
normal. Segundo Gaiteme, antigamente, se a criança possuía alguma mal-formação, era
enterrada dentro de casa pelo avô ou outro familiar (tio, por exemplo). Hoje já não se
faz mais isso.
Se a placenta demora a sair, chama-se um rezador. Quando sai, a avó ou a
parteira verifica se está normal. A placenta deve ser enterrada pela avó em buraco
próximo a um pé da Bacaba, ou jogada num buraco do cupim.
Depois a avó ou a parteira pede para a mulher sentar de cócoras, colocando o
seu útero no lugar, para que volte ao normal.
Em seguida pedem para a mãe da criança amarrar o cordão umbilical e lhe dão
banho com água fria (sem ervas). A criança não pode ser embrulhada antes ser
pintada com urucum e ter seus tornozelos, joelhos e braços amarrados com fibra de
embira, de acordo com o seu sexo, para que cresça forte e com saúde.
Wecodje Kisêdje diz que após o parto coloca-se uma pedra na barriga da
mulher para que ela não tenha dor.
1.

Quando a criança nasce o que a mãe e o pai devem fazer?
O pai não pode estar presente durante o trabalho de parto, ele deve andar
(passear) para que a criança nasça logo.
Em suas primeiras semanas de vida o pai e a mãe, com o auxílio da avó, cuidam
da criança durante o dia e a noite. Durante a noite o pai observa seu filho e acende o
fogo e acorda a esposa para amamentar a criança.
Durante a amamentação, a cabeça da criança deve estar sobre o braço da mãe.
Após as mamadas a mãe sempre deve colocar a criança de bruços sobre o seu peito. A
mãe não deve amamentar a criança estando deitada, pois a cabeça da criança fica
chata, as fissuras se abrem e ficam com espaço maior. Se houver deformação na
cabeça da criança, todas as manhãs a mãe deve esquentar a mão no fogo e massagear
a sua cabeça até que volte ao normal.
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Se a criança perder o sono durante a noite a mãe deve banha-la novamente,
sempre lavando o umbigo com muito cuidado (somente com água). Após o corte do
cordão umbilical colocam-se cinzas de carvão em cima do coto umbilical para evitar
infecções.
2.
Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da
criança?
Quando a criança nasce, a mãe, com a ajuda da avó, cuida dela. Outras pessoas
que não estejam cumprindo a regra de não ter relações sexuais não podem pegar a
criança, porque ela pode emagrecer e ter sua saúde prejudicada. Por este motivo, a
mães inventa desculpas para outras pessoas não pegarem a criança no colo,
justificando que a criança vai fazer xixi nela.
Para espantar os espíritos, a mãe pinta o seu corpo com urucum e resina (rom),
e o corpo da criança com resina. A resina usada na pintura do corpo da criança não
deve ser usada em outras pessoas.
Outro cuidado importante refere-se ao banho da criança, apenas a mãe pode
levá-lo ao rio.
Atualmente, esses cuidados não vêm sendo obedecidos e por isso as crianças
estão tendo muitos problemas de saúde.
4. Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode e o que
não pode comer neste período?
Para o bom desenvolvimento da criança, os pais não podem ter relações sexuais
até que ela comece a engatinhar.
No dia seguinte ao parto o pai vai para a beira do rio e perfura a glande (cabeça
do pênis) com dente de peixe cachorra, espreme o sangue e volta para casa. A partir
daí ele deve seguir uma série de regras para que a criança se desenvolva bem.
Regras para o pai:
b) Não fazer cócegas na mãe ou na criança, pois ambas podem emagrecer;
c) Se tiver duas esposas, não pode namorar a outra, e se tiver amante pode
namorar, mas não pode engravidá-la;
d) Não pode exercer atividades que exijam força física enquanto a criança estiver
pequena, como esticar o arco e flechar, porque se fizer força o umbigo da
criança sai (hérnia umbilical); não deve derrubar roça, construir casa, cavar
buraco, tirar casaca de jatobá, fazer canoa, fazer corda para arco e flecha,
cultivar a roça e etc.
Regras para a mãe:
a. A mãe se ocupa só da criança até que ela comece a engatinhar. Não pode
fazer beiju nem outras comidas, pois se mexer com fogo a criança pode
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emagrecer. Por isso é a avó que prepara a comida. A mãe pode fiar
algodão se for para enfeitar a criança. Só pode tomar banho no rio
quando o sangramento parar.
Alimentos permitidos
Para o bom desenvolvimento da criança os pais podem comer:
Peixes: pequenos, como pintado, piranha branca, pacu ferrado, traíra, piau, curimba,
tucunaré, bicuda, cascudo. Pode comer também jacaré, cágado, e etc.
Caças: anta, tatu, porco espinho, tatu canastra, jabuti, macuco, e etc.
Aves: pombo do pescoço listrado, galinha, mutum castanho (fêmea), jacu, jacamim, e
etc.
Produtos da roça: cará, wajaresi, feijão fava, kuru, milho, abóbora, batata branca
(djatsaka mberi), mberaj we tyrytxi, dját, kambrektxi, pequi branco cozido, suco de
mel, mas só o mben kumenda.
Alimentos proibidos
Peixes: pacu (Wariwari), pintado grande, piranha preta, pirarara, barbado, peixe
cachorra, jaraqui, piau listrado, pacu listrado, etc. O tracajá também não pode ser
comido. Esses alimentos prejudicam a saúde das crianças, que ficam doentes com
freqüência;
Caças: macaco prego, macaco João, guariba preta, quati, capivara, cutia, veado, podem
causar convulsões e outras doenças;
Aves: mutum, papagaio, jacamim, pombo cinza, pato, podem provocar cansaço, febre e
convulsão.
Produtos da roça: Kantxi nhõ tyrytxi causa cansaço; mbrajtxi faz o baço crescer;
kuwa, amendoim, e outros desses alimentos, causam problemas de saúde para a mãe e
a criança.
Atualmente, algumas destas regras não são mais respeitadas.
5 – Quais são os cuidados necessários para garantir o bom crescimento e
formação das crianças?
Os cuidados necessários são uma boa alimentação e o uso de remédios
tradicionais como:
Ervas:
Romtatxiká (resina extraída de uma árvore): é usada no banho da criança e para que
fique bem gordinha;
Mbotxiká (casca de jatobá): também é usado no banho para a criança se desenvolver
bem e crescer sadia e forte;
Sá teka nhoro (cipó): também usado no banho e serve para a criança ficar sadia;
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Sipet tu kãn nde (planta encontrada no campo): os pais tiram, queimam um pouquinho e
passam na criança. Acompanhado de reza ajuda a criança começar a andar;
Hwitu kaskiri mbotxi nho hwitu (planta do pântano): deixa no fogo, bota na água e
mistura. É passada no tornozelo e na coluna da criança, acompanhando com reza.
Ajuda a criança a andar mais rápido.
Alimentos:
Após quatro ou cinco meses a criança fica muito esperta e começa a chorar quando vê
comida. Nessa fase os pais dão caldo e tripa de tucunaré para a criança chupar.
Depois que nascem os dentes, os pais podem dar caldo e carne de peixe para ela
comer.

3. Como se dividem as fases da vida da criança?
O nome é dado pelo avô ou avó na primeira semana de vida da criança, dependendo
do seu sexo.Aa escolha do nome depende dos 2 clãs a que pertencem os pais, que são
chamados de piranha e periquito. O nome não muda, é permanente. Atualmente, os
avós ainda são consultados para procurar e escolher o nome da criança. Mas faltam
nomes, por isso, às vezes, as crianças demoram a receber nomes. Os apelidos de
adultos, como Poan, por exemplo, são escolhidos pela própria pessoa e podem ser
trocados do decorrer da vida adulta.
Fases da vida da menina do nascimento à adolescência:
Nhinti kere: recém nascido
Ndotat-re: aproximadamente 6 meses
Kaharatxi (kokokamunti): 11 meses ou quanto começa a andar
Kri: ?
Kukwârâ ndyptxi: ?
Kusê noywy: ?
Pyrêje: 6 anos

Hritxi
Uwãrã: 13 anos

Fases da vida do menino do nascimento à adolescência:
Katoro Ndywi; recém nascido
Ndotât txi: aproximadamente 11 meses ou até começar a andar
Kukwãrã: ?
Awiwart: ?
Kusê wdywy: ?
Kusê: 6 ou 7 anos
Ngátyredje: (igual à foto: os dois últimos da direita para esquerda)
Pôktxi: (igual à foto: os dois do meio) entre 9 e 10 anos
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Kwêngáty: (foto os dois primeiros da esquerda para direita) entre 16 e 17 anos
7 – Qual a comida certa para a criança desde que ela nasce até ela aprender a
comer como os mais velhos?
As comidas certas para a criança nessa fase da vida são:
1 – Até os 4 meses somente leite materno;
2 – De 4 a 6 meses leite materno e estômago de peixe (tripa) para chupar;
3 –Quando os dentes começam a nascer, a criança continua sendo alimentada com leite
materno, mas já pode comer caldo de peixe ou sõmbrõ (mutape) com farinha ou beiju.
A mãe tira as espinhas do peixe e deixa a criança comer sozinha. Esse é o primeiro
passo para a criança se alimentar de forma independente, mas sempre com a
observação dos pais;
4 – quando a criança começa a andar tem uma alimentação mais variada. Já come carne
de peixe, sendo a costela a parte essencial do peixe, além da parte da carne que não
tem espinhas. Os pais ensinam a comer com cuidado, tirando as espinhas;
5 – Aos 4 ou 5 anos a criança já aprende a ser independente, procura e pede comida
depois de brincar e aprende a comer como os mais velhos.
8 – Quais são as doenças mais comuns nas crianças segundo o conhecimento do
seu povo?
Quando a mulher fica grávida, o marido não deve fazer trabalho pesado, como
derrubar roça, árvores grossas e etc, pois o seu esforço físico pode provocar
problemas de saúde na criança.
No último mês de gestação, o marido não deve comer alimentos que façam mal a
criança.
Quando a criança nasce, seus pais não devem comer de caça nem peixe; devem
ser cuidadosos e repousar.
Durante todas as fases da vida do bebê, seus pais não devem quebrar as
regras, como fazer trabalho pesado ou comer alimentos que façam mal à criança, pois
ela pode ter febre ou dor no peito. Quando a febre não passar esmagar Hwitu Kutã e
Soktã e esfregar na criança.
Para não prejudicar a saúde da criança, o pai deve ficar atento aos alimentos
que consome e aos seus efeitos na criança, para estar consciente do que pode fazer
mal ao seu filho.
A saúde da criança também pode ser prejudicada por doenças do espírito. Por
exemplo, se a criança estiver triste, porque os pais brigaram com ela, a sua alma pode
ser carregada por um espírito. Nesse caso a família pode chamar o pajé para rezar e
descobrir através de seus sonhos o que está acontecendo com a alma da criança.
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Apenas o pajé tem capacidade de trazer a alma da criança de volta ao seu corpo do
bebê. Quando a alma volta, logo a criança recupera a saúde.

POVO YUDJÁ

1 – Quando a criança nasce o que a avó ou a parteira deve fazer?
Quando a criança nasce duas parteiras acompanham o parto: a avó e a mãe da
gestante. Uma parteira acompanha a parturiente e a outra a criança. Após o
nascimento, a parteira amarra com fio de algodão e depois corta o cordão umbilical,
espera sair a placenta e dá banho na criança. A avó enterra a placenta dentro da casa.
Para placenta sair logo é dado água com cinza bem clarinha para a mãe beber. Isto só
é feito se demora pra sair. A avó mais velha é quem olha a placenta pra ver se falta
pedaço.
No lugar que cortou o cordão da criança queima com fogo ou com caldo de
murici pequeno. Quando a criança não respira enrola-se algodão no dedo e passa na
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garganta e força pra respirar ou coloca pimenta. A parteira examina todo corpo da
criança e depois a leva para a mãe.
Se a criança não mama, a avó a deixa chupar o seu dedo para aprender a mamar.
Depois leva a criança para a mãe, e a criança começa a mamar bem.
2 – Quando a criança nasce o que a mãe e o pai devem fazer?
Logo após o nascimento da criança, a mãe e o pai não devem comer. Se o pai
sentir fome pode tomar um pouquinho de mingau. A avó da criança prepara um mingau
de farinha com água quente para a mãe da criança.
Algumas horas após o nascimento, a mãe também pode comer peixes pequenos,
como pacuzinho e tucunarezinho, que não fazem mal para a criança.
A mãe também pode banhar com água morna, dentro de casa e a avó é que
ajuda.
3 – Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da
criança?
Quando a criança nasce, a mãe não deve tomar banho no rio, só em casa.
Quando a criança já tem dois meses, a mãe a leva para tomar banho no rio. Ao
voltarem para casa, a mãe passa na criança o açafrão para protegê-la de possíveis
espíritos ou doenças e para que cresça bem e com saúde. A mãe pode também passar
açafrão. Quando a mãe pinta perto da boca da criança é para proteger para não pegar
doenças e também ajuda a criança a engordar.
Quando os pais vão pescar, a mãe da criança passa açafrão na canoa para os
espíritos não perturbarem a criança e ela não pegar doença.
4 – Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode ser feito
e o que não pode fazer ou comer neste período?
Durante esse período os pais da criança não podem fazer trabalhos que exijam
muito esforço físico, como fazer roça, artesanato ou construir casa. O pai da criança
também não pode participar da festa do bambu ou soprar flauta por que o umbigo da
criança pode sair. Os pais também devem cuidar para que a criança não chore muito,
porque o umbigo também pode ficar para fora.
Os pais também não podem ter relações sexuais, mesmo se for com outra
pessoa, porque pode fazer mal à criança. Alguns homens têm pressa de fazer sexo e a
criança pode ficar doente. Quando a criança começa a andar, os pais podem voltar a
ter relações sexuais.
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Os pais e a criança só podem comer peixe pequeno. É somente quando a criança
começa a engatinhar, que a alimentação dos pais volta a se normalizar.
Com o crescimento da criança, os pais podem começar a trabalhar.
Os pais não podem tomar caxiri quando a criança é muito pequena. Depois que
ela cresce eles podem tomar, mas devem passar a espuma do caxiri na testa da
criança para evitar que ela tenha diarréia.
Hoje muitos homens estão quebrando essas regras o que atrapalha o
crescimento da criança. As mulheres não quebram as regras e pedem aos homens para
não quebrarem, mas eles não obedecem e as crianças adoecem.

5 – Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e
formação das crianças?
Para a criança crescer forte há remédios para colocar no banho. Um deles é
extraído do tronco de uma árvore e o outro é uma raiz. Ambos são colocados na água
do banho da criança, uma vez por mês, a partir dos dois meses de idade. Deve ser
usada uma planta de cada vez. Essas duas plantas servem para a criança crescer
rápido. Pode começar a dar o banho quando a criança é pequena, com 2 meses, depois
pode ir dando o banho até ela ficar maior, com 3 a 4 anos. A mãe deve passar o
açafrão até os 3 ou 4 anos.
Para a criança ter fome, a mãe pode fazer um colar de penas do peito do
Jacami para a criança usar todos os dias de manhã. A mãe pode também passar a pena
desse pássaro na boca da criança e pedir que a criança volte a ter fome.
Para falar logo a mãe rasga a folha de uma planta parecida com o açafrão na
frente da boca da criança.
Para ouvir bem, entender e falar corretamente, a mãe passa a raspa de uma
raiz perto do ouvido da criança.
Para deixar o corpo bonito e forte, usam-se enfeites nos braços, logo acima das
nádegas, pernas e tornozelos. Estas amarrações ajudar a modelar o corpo da criança.
A mãe e a avó podem enfeitar a criança. Estes enfeites eram usados todos os dias,
atualmente muitas mães não usam mais.
Quando a criança está birrenta, não obedece direito, os pais pingam um
remédio no olho da criança, é um remédio forte, parecido com pimenta.
Há outros remédios, inclusive para a criança nadar bem.Para a criança nadar as
mães podem dar de beber a água que escaldou a pena do pato
Para proteger dos espíritos e afastar das doenças, passa-se açafrão e pinta-se
as crianças com urucum.
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6 – Como se dividem as fases das crianças?
A criança recém nascida é chamada de wã ãwã. Quando começa a andar, ela
pode ser chamada de txi txi, se é menina, e kãkã se é menino.
Aos dois ou três anos de idade, a criança recebe nome. Quem dá o nome à
criança são os avós ou a mãe.
Ao completar seis ou sete anos de idade a criança já pode comer sozinha ou
fazer outras coisas. Para o povo Yudjá não há uma festa própria das crianças.
Quando a menina tem a primeira menstruação é chamada de Ídja, e o quando o
menino entra na puberdade é chamado de Senahi.

7 – Qual a comida certa para a criança desde que ela nasce até ela aprender a
comer como os mais velhos?
As primeiras comidas da criança são o mingau e o mutum. Quando a criança
nasce não conhece a comida. Além do leite materno, a sua primeira comida é o mingau.
Depois que ela conhece outros alimentos e chora, a mãe pode dar osso de mutum para
a criança chupar.
Quando a criança começa a sentar e ter dentes já pode comer peixes pequenos
como: tucunaré, piau, pacuzinho e Curimatá.
Até os dois anos de idade, sempre é a mãe quem dá comida para criança. Depois
a mãe prepara a comida para criança comer sozinha. Aos seis anos a criança pega o
prato ou a cuia, serve-se de comida e come sozinha. Nessa fase já come peixe
moqueado, por exemplo.
Uma boa comida para a criança é caldo de peixe, misturado com farinha e
pequenos pedaços de peixe.
8 – Quais são as doenças mais comuns nas crianças segundo o conhecimento do
seu povo?
Antes não existiam as doenças que aparecem hoje. Tinha somente coceira,
febre e ferida, ou quando os pais quebravam alguma regra, como namorar ou comer
peixe grande, a criança tinha vômito ou diarréia.
Antes o pajé ou o raizeiro é que curava. Tinha remédio para coceira, como casca
de Guarantã.
Se a mãe da criança mexia ou tratava peixes grandes e não lavava bem a mão
podia fazer mal para a criança também.
Hoje o que tem mais é gripe, diarréia, vômito, doença de pele. Essas doenças
apareceram e se espalharam depois da chegada do branco.
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Hoje em dia nossos remédios não estão funcionando bem. Quem trata essas
doenças são os agentes de saúde e auxiliares de enfermagem. As doenças que
existiam antigamente eram fáceis de curar com as ervas, hoje é mais difícil.
Quem cuida da criança quando ela está doente é sempre a mãe.
Uma doença comum nas crianças é a conjuntivite. A criança tem essa doença
quando a mãe mexe com urucum ou quando entra cabelo no olho. Para tratar, a mãe
limpa sempre com água, passa a língua e coloca leite materno.
As doenças mais graves são aquelas causadas pelos maus espíritos, como o epigó
e peregimpó.

POVO WAURÁ

1 – Quando a criança nasce o que a avó ou a parteira deve fazer?
Depois que a criança nasce, a parteira corta o cordão umbilical com a unha, lhe
dá banho com erva doce, limpa a sua boca, e a examina para ver se tem algum
problema (defeito físico). Se for normal, a criança é colocada na rede. Se for homem
já fura a orelha. A placenta é enterrada no local onde acorreu o parto.
2 – Quando a criança nasce o que a mãe e o pai devem fazer?
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Após o parto, a mãe toma erva doce para limpar o corpo e ficar forte e o pai
toma erva amarga, também para ficar forte. Durante cinco dias, o pai e a mãe só se
alimentam de mingau de polvilho. Eles devem ficar seis meses sem sair de casa
(reclusão) e a família é quem os ajuda na sua alimentação.
Até a criança completar dois anos, o marido não pode ter relação sexual com a
mulher.
3 – Quais são os cuidados mais importantes nas primeiras semanas de vida da
criança?
Durante as primeiras semanas de vida da criança, a mãe precisa observar o seu
umbigo. Para cicatrizar, ela passa barro vermelho no umbigo até que ele caia; após a
sua queda ela continua passando barro para completar a cicatrização.
Se o umbigo cair antes da criança completar três dias significa que ela está
correndo risco de vida. Se o furo na orelha da criança fechar antes de 3 dias, sua vida
também está em risco.
Até que complete dois anos de idade, deve-se dar banho na criança com
Kamaluto (erva) todos os dias, para que fique forte e tenha saúde.
4 – Quais são as regras relacionadas às crianças pequenas? O que pode ser feito
e o que não pode fazer ou comer neste período?
Até cessar o sangramento do parto, os pais da criança só podem comer pombo,
jacutinga e jacu. Até a criança completar cinco anos, eles não podem comer macaco e
mutum, senão a criança tem convulsão. Os peixes que os pais podem ou não comer são
os seguintes:
Peixes permitidos: tucunaré, traíra, cará e outros, sempre pequenos.
Peixes proibidos: matrinxã, piau, pacu, provocam diarréia e, caxara, pirarara,
cachorra, provocam convulsão.
5 – Quais são os cuidados necessários para garantir um bom crescimento e
formação das crianças?
Passar ulukati na criança todos os dias, não deixa-la suja, não deixar sair de
casa até completar dois anos. Amarrar braçadeira, cinto e tornozeleira.
Pintar o corpo da criança com urucum e ulutaki para crescer forte.
Usar takalala (folha) para ajuda-la a falar e parar de mamar depois que
completar dois ou três anos de idade.
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Todos os dias, após a alimentação, dar chá para a criança crescer bem e ficar
forte.
6 – Como se dividem as fases das crianças?

Háukatãi – recém-nascido
Háuka – até seis meses, quando recebe o nome dado pelos mais velhos, em cerimônia
denominada Kuponaniyakepenei
Awawaulutakiya – quando começa a engatinhar
Etsunakia – quando começa a andar
Wekepukukiya – aos cinco anos de idade. Nesta fase ela recebe o nome dos avós

durante uma festa na aldeia, que pode ser um Kuarup, festa do milho ou do pequi.
Mapohokanto para os meninos e Mayumeketo para as meninas – entre 12 e 15 anos de
idade, quando permanecem algum tempo em reclusão.

7 – Qual a comida certa para a criança desde que ela nasce até ela aprender a
comer como os mais velhos?
Até 6 meses a criança só mama e toma chá de erva doce. Depois começa a
comer caldo de peixe e massa de mandioca ou polvilho com um pouco de sal do índio.
Depois que nascem os dentes, ela começa a comer sozinha. Ela come no mesmo prato
da mãe para ir aprendendo a comer sozinha.
Depois que aprende a comer sozinha, próximo dos dois anos de idade, já terá
um Makulatãi (cuia) só para ela. Ela terá também uma cuia própria para tomar mingau
e uma mesa para comer.
Quando nascem os dentes pode comer macaúba, pombo, jacu, jacutinga, traíra,
tucunaré.
Aos sete anos de idade já pode comer de tudo.
8 – Quais são as doenças mais comuns nas crianças segundo o conhecimento do
seu povo?
As doenças mais comuns nas crianças são a gripe e a diarréia aguda.
As doenças causadas pelo rompimento da regra que proíbe o namoro do pai são:
febre, vômito, diarréia e diarréia com sangue.
As doenças causadas pelo rompimento da dieta alimentar dos pais são: gripe,
diarréia, vômito, febre, coceira no corpo, epilepsia, manchas no corpo, feridas e
gânglios.
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Quando a criança fica doente, inicialmente os pais tentam cura-la com ervas. Se
o tratamento não resolver, os pais procuram o agente de saúde. Se, por sua vez, o
AIS, também não os pais levam a criança ao pajé. Se o pajé não resolver, a criança é
encaminhada para o pólo.

APRESENTAÇÃO DAS MÚSICAS DE NINAR
Todos os povos têm músicas, sons, sussurros e movimentos especiais para embalar as
crianças.
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Música de ninar Waurá
Mawaka ponu-iya, mawaka

Sua mãe foi longe

ponu-iya Kuluwenw ponu-iya

Vai longe tomar banho no ria kuluene

Muyu, muyá kakaopata ponu

Sua mãe está lá.

Oukewhene muyu, muyu

eu, sempre no lixo.

Música de ninar Kaiabi

Konipo eneruwa rekoi ywakãin rupi
ujãna
o,o,õ,e o,o,õ,e
Konipoo eneruwa rekoi atarakuai kyty
kytyka
o,o,õ,e o,o,õ,e

Konipo enerwa rekoi tukumain wyrupa
Talvez o seu pai está vindo andando
pelos galhos das árvores
Talvez o seu pai está vindo andando
pelos galhos das árvores
Talvez o seu pai está vindo e matando
formiguinha preta
Talvez, seu pai está vindo andando
catando tucum pra trazer

Música de ninar Ikpeng
An han han
An han han
Ipru warantu tu agulï ungmegmo
kamung
An han han
An han han
Imu pano agulï onutkom paku
An han há
An han han

An han han
An han há
O pai de vocês comeu carrapato da
minha bunda
An han han
An han han
Avó de vocês comeu carrapato da minha
bunda
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Música de ninar Yudjá
Kũrĩkũrĩ pewa, pewa
Wadjidja txukaya aãpa pa

A pena de papagaio é pena para pena
Da flecha do meu irmão

Kũrĩkũrĩ pewa, pewa
Wadjidja txukaya aãpa pa

A pena de papagaio é pena para pena
Da flecha do meu irmão

No quarto dia do encontro, depois de todas as apresentações dos trabalhos em
grupos, Dr. Marcos conversou sobre a Desnutrição, o que é esta doença, como
ela acontece, de onde ela vem... Apresentou os dados sobre desnutrição na área
de abrangência do médio e baixo xingu e as preocupações da equipe de saúde.
A idéia dessa conversa foi abrir a discussão e dirimir as dúvidas das mulheres
sobre este problema. Uma nova aproximação ao tema. Durante a fala do Dr.
Marcos as mulheres fizeram muitas perguntas, entre elas:
Por que antigamente, antes do contato do não índio, as crianças eram
sadias e fortes, até mesmo a criança comia a comida sem lavar a mão, a
criança era sadia, mas hoje em dia nós temos o remédio do não índio,
equipes de profissionais de saúde mas mesmo assim temos muitos problemas
de saúde com as nossas crianças, por que será? Será que tem explicação??
Por que algumas crianças que estão tomando remédios para anemia não
melhoram?

“...A criança, quando está desnutrida ela está doente, ela precisa de
tratamento. Assim como o pajé, ele trata, ele tira a doença da pessoa, tira o
que está ruim, depois tem que cuidar. Não pode fazer qualquer coisa, mesmo
quando você tira aquela coisa ruim, tem que cuidar, não pode deixar comer
qualquer coisa, não pode ficar no sol, não pode ficar viajando. Às vezes tem que
tomar um remédio do mato, banhar com aquela erva para proteger a pessoa,
para ela ficar forte e não deixar entrar outro espírito. Quando a gente trata
com o pajé é assim, tem que cuidar, tem muitas coisas que precisa fazer com a
pessoa. A mesma coisa tem que fazer com a criança desnutrida, tratar a
verminose, tratar a anemia, não basta, tem que cuidar, tem que ver se a criança
está comendo bem, cuidar e proteger a criança, para ela recuperar o peso e a
saúde.”

Sofia Mendonça.

Muitas dúvidas colocadas pelas mulheres refletiram a distância que falta
percorrer no diálogo com a equipe técnica, nas ações do cotidiano da atenção à
saúde destinadas a esses povos.
A discussão foi muito interessante e conseguiu apontar para os grandes
determinantes da desnutrição no Xingu. Ampliou-se o conceito da desnutrição
como a falta do alimento apenas para as condições de vida e saneamento
básico, cuidados, vínculos, tradição e infração de regras sociais.
Marcos procurou colocar a questão da desnutrição a partir de metáforas com o
auxílio dos agentes de saúde e professores indígenas...
Falou sobre a importância do tratamento da anemia e da verminose nas
crianças de 0 a 5 anos, o controle do crescimento e desenvolvimento mensal
que é feito pela equipe local de saúde, a importância de valorizar este
momento. Algumas mulheres disseram que nada é falado para elas durante a
pesagem, que elas ficam sem saber como está evoluindo sua criança.
Em resposta a uma das perguntas Sofia fala sobre a alimentação dos não
índios, como esta alimentação também tem suas regras, o que pode ou não
comer dependendo da idade. Falou sobre a diversidade dos alimentos e sua
importância para o bom crescimento e desenvolvimento das crianças. Conta
como são os cuidados necessários com as crianças. Fala da importância do
saneamento básico e sua relação com a ocorrência de doenças como as
verminoses. A todo o momento as falas foram traduzidas para cada etnia pelos
professores ou agentes de saúde indígenas.
A conversa foi muito produtiva e procurou atender às perguntas, dúvidas e
intervenções das mulheres da plenária.
Em seguida os grupos se reuniram novamente por etnias para aprofundar os
temas tratados e levantar propostas de trabalho conjunto.

PROPOSTAS DE ENFRENTAMENTO DA DESNUTRIÇÃO NO XINGU POR
ETNIA – IV Encontro de Mulheres Xinguanas
POVO IKPENG
Propostas para combater a desnutrição:
1. Equipe da UNIFESP – preparar filme para passar na aldeia;
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2.
3.
4.
5.
6.

Cuidar da criança desde quando ela está na barriga da mãe;
Após nascer a criança é preciso cuidar segundo a cultura;
Deixar a criança sempre limpa e dar banho diariamente;
Alimentar bem a criança;
Deixar a água e as panelas de peixe, mingau, carne, etc sempre
tampadas;
7. Varrer a casa e o pátio;
8. Sempre enterrar as fezes das crianças;
9. Não ensinar as crianças a comerem comida doce;
10. Orientar as meninas novas quando têm criança, pois não têm experiência
para cuidar dos bebês e não sabem cumprir as regras;
11. Dar ervas e raízes que fazem bem para as crianças;
12. Fazer palestras 3 vezes por ano por meio de cartazes e vídeos.
PROPOSTAS DO POVO KAIABI
Propostas para combater a desnutrição:
1. Levar informações sobre desnutrição para pessoas da comunidade e o
que foi discutido durante o Encontro sobre a saúde das crianças;
2. Reunir a comunidade e falar sobre a saúde das crianças;
3. Cuidar bem dos filhos e dos seus alimentos;
4. Resgatar alimentos tradicionais do próprio povo, para ajudar a combater
a desnutrição;
5. Criar frangos nas aldeias para combater a desnutrição das crianças;
6. Trazer as frutas do mato para plantar nas aldeias;
7. Ter cuidado com as comidas das crianças; deixar os alimentos sempre
em cima do jirau;
8. Acabar com os cachorros das aldeias;
9. Usar as raízes tradicionais para ajudar a equipe da saúde a cuidar das
crianças que estão desnutridas;
10. Os pais devem ajudar a cuidar das crianças.
11. Fazer palestra sobre desnutrição nas comunidades;
12. Fazer teatro e apresentar cartazes;
13. Trabalhar junto com AIS sobre os cuidados das crianças e alimentação
da caça;
14. Seguir as regras desde o início da gravidez até o nascimento da criança;
15. Usar remédios tradicionais para dar banho nas crianças e protege-las
das doenças;
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PROPOSTAS DO POVO KISÊDJE
Propostas para combater a desnutrição:
1. Orientar os jovens a seguirem as regras tradicionais do nosso povo;
2. Pedir aos funcionários para trazer só bons produtos da cidade, como
frutas;
3. Nós vamos estar sempre conversando com a comunidade;
4. Os AIS, AISB, AISAN, professores, lideranças, mulheres e cacique vão
fazer palestras, cartazes e orientar a comunidade. Teatro sobre
desnutrição, hipertensão e obesidade;
5. Resgatar as ervas e alimentos tradicionais do Povo Kisêdje.
PROPOSTAS DO POVO YUDJÁ
Propostas para combater a desnutrição:
1. Aumentar plantio dos alimentos bons para a criança na roça e perto da
casa;
2. Usar os remédios tradicionais para a criança crescer bem;
3. Usar os alimentos e remédios do nosso povo que são bons para a criança
ficar forte;
4. Melhorar o funcionamento da água do poço para ter água o ano inteiro;
5. Orientar as mães a ter cuidado com o cocô de seus filhos perto da casa;
6. Passar as informações deste encontro para a comunidade.

PROPOSTAS DO POVO WAURÁ
Propostas para combater a desnutrição:
1. Na aldeia:
criar galinhas;
fazer mudas de plantas frutíferas em falta na aldeia;
2. UNIFESP:
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ajudar as mulheres, promover palestras educativas na aldeia, com:
DVD;
Cartazes explicando quando e o que acontece se não obedecer às
regras;
Quais são as comidas dos brancos que servem para ajudar as
crianças a ficarem bem nutridas.

PROPOSTAS DA UNIFESP/Projeto Xingu
Propostas para combater a desnutrição:
1. Apoiar, orientar e acompanhar os AIS, AISB, AISAN, professores,
lideranças, mulheres e caciques para o trabalho de orientação sobre os
cuidados com as crianças nas aldeias com material didático como
cartazes, filmes e programa de rádio.
2. Apoiar, orientar e acompanhar as aldeias que querem criar galinhas junto
com os parceiros: ISA, FUNASA, Ministérios, FUNAI, Associações
indígenas e comunidades.
3. Apoiar, orientar e acompanhar as aldeias que querem plantar mudas de
frutas perto das casas, junto com os parceiros: ISA, FUNASA,
Ministérios, FUNAI, Associações Indígenas e comunidades.
4. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças das aldeias
avisando os pais quando a criança estiver desnutrida.
5. Apoiar o trabalho da equipe de reportagem para fazer o programa de
rádio e DVD sobre a desnutrição e levar para as aldeias.
6. Fornecer as informações sobre o problema da falta de saneamento e
como isso traz doenças para as crianças. Assim a comunidade pode se
mobilizar para conseguir junto à FUNASA todas as instalações
necessárias para ter uma água boa e tratada o ano inteiro, além de ter o
lugar certo para as fezes das pessoas e para o lixo.
7. Tratar as anemias e verminoses das crianças, priorizando as crianças de
0 a 5 anos.
PROPOSTAS DO INSTITUTO SÓCIO AMBIENTAL
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1. Dar continuidade aos projetos em andamento como o manejo de mudas
de frutas silvestres, pomar ao redor das aldeias, cultivo do mel de
abelhas nativas, em parceria com a UNIFESP, associações indígenas e
outras instituições.
2. Orientar e acompanhar as comunidades sobre o manejo adequado das
mudas e animais domésticos.

Após a apresentação das propostas dos grupos o encontro caminhou para o
encerramento, com a fala das convidadas Mariléia Taiuá e Isabel Taukane.
Apresentação das Lideranças do Movimento das Mulheres Indígenas...

“Agradeço o convite, estou feliz de estar participando desse encontro, espero
voltar outras vezes. Nós duas pertencemos a uma segunda geração de
lideranças mulheres que há muito tempo vem trabalhando nas questões dos
direitos das mulheres, na questão ambiental, demarcação de terras indígenas,
somos filhas dessas lideranças, a gente cresceu nesse meio político, de disputa
e nisso a gente também foi se apropriando das coisas, conhecendo e
participando dessas discussões e fóruns. MOPIC, mobilização dos povos
indígenas do cerrado, é uma mobilização nova que começou o ano passado para
tratar mais da questão ambiental, do cerrado, a nossa preocupação passa pelas
questões culturais, de saúde, porque a gente sabe que está tudo interligado,
como a gente viu aqui a questão saúde, quando as mulheres falaram sobre a
alimentação tradicional, onde é que a gente vai conseguir esses pássaros, de
onde vai tirar os peixes que estão cada vez mais escassos, que nós não estamos
mais encontrando. E a nossa preocupação é essa, mesmo quando a gente está
dentro da área precisa saber que acontecem muitas coisas lá fora que
influenciam aqui dentro a nossa vida. No caso por exemplo as barragens que são
construídas fora da área, nos limites da área, afetam a nossa vida, influenciam
os rios, diminuem os peixes. Então a nossa luta é justamente na defesa do meio
ambiente. Principalmente na questão dos direitos, se vão construir uma
hidrelétrica, uma barragem, nós temos que ser consultados, porque a gente
sabe os efeitos dessas construções na nossa vida. Que quando eles querem
passar uma estrada que eles respeitem também os nossos direitos. O impacto
que vai ter na nossa cultura, na nossa vida cotidiana. O que eu pude aprender
aqui com vocês é isso, a preocupação de vocês também. O que vai ser dos
nossos jovens? O que vai acontecer? ... A MOPIC trabalha com vários estados,
MG, MS, MT, TO e Maranhão. É uma preocupação grande que as outras
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populações também estão passando. A preocupação é com a comida, com a
alimentação mesmo, de ter que buscar comida fora, na cidade. Medo de ter que
depender da comida do branco. Já foram devastadas muitas áreas que hoje
estão passando necessidade e já dependem da comida do branco. A MOPIC é
formada por vários homens e tem duas mulheres que são daqui do MT, eu e a
Sonia Pareci. A idéia é estar ampliando a participação dos jovens e também das
mulheres. As mulheres que são responsáveis pela vida, são elas que cuidam das
crianças, que geram a vida. Então as lideranças, os homens velhos lá fora,
precisamos ter voz e falar das nossas dificuldades, na educação, na saúde...
Uma das nossas idéias é estar fazendo reuniões nas aldeias, como a UNIFESP
está fazendo, Sofia está de parabéns, acho que essa experiência é pioneira
aqui no estado, acho que ninguém se preocupa tanto assim em relação à saúde
de estar conversando com as lideranças. O que eu queria deixar aqui aberto é q
vocês se sintam todas convidadas para participar, estar buscando esses
espaços, participando das reuniões e eventos”.

Marileia Taiuá.

“...O que eu estou vendo aqui é um trabalho muito bonito, muito verdadeiro,
como a Mari está falando, trabalho pioneiro da equipe da UNIFESP e toda a
equipe está de parabéns. Eu sinto que é uma preocupação verdadeira essa
questão das mulheres. Recentemente eu estive numa conferência nacional
sobre políticas públicas para as mulheres, do estado de MT foram 2 pessoas,
eu e Laura Pareci, e nos unimos a 32 mulheres indígenas de todo o país. Nós
fomos representando o estado de MT. Essa conferência foi uma conferência
municipal, estadual e depois nacional. Existe uma secretaria especial que
trabalha com políticas públicas para as mulheres. Existe um departamento de
mulheres na FUNAI, na COIAB também existe, associações de mulheres
indígenas, movimento de mulheres indígenas, grandes lideranças lutando para
incluir as questões específicas das mulheres indígenas...Tem mulheres
guerreiras aqui no Xingu e vocês têm muito a contribuir com outras mulheres
indígenas do país. Precisamos ocupar e ter uma participação política em todos
os espaços de poder. Sem competir com os homens. Discutir o desenvolvimento
sustentável, a segurança alimentar, desenvolvimento das associações das
mulheres, o direito das mulheres à terra... Todos esses temas foram
discutidos na conferência. Novembro vai acontecer em Cuiabá uma conferência
nacional específica das mulheres indígenas, porque lá nessa conferência
nacional de mulheres a gente sentiu a necessidade de ter mais dados sobre o
que queremos. Muitas mulheres que foram nessa conferência não tinham dados
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sobre o que está acontecendo na realidade para passar para o governo
brasileiro. Precisa também uma parceria com as universidades. Eu trouxe o
plano nacional de políticas públicas para as mulheres para vocês conhecerem.
Senti necessidade de que fossem mulheres aqui do xingu para participar dessa
conferência em Cuiabá, liguei na COIAB, disponibilizaram 2 vagas para o
Xingu... Seria interessante que vocês elegessem representantes das mulheres
do Xingu para participar desta conferência. Agradeço a todos o convite até a
próxima oportunidade”.

Isabel Taukane

Diante do convite feito por Isabel as mulheres colocaram a importância da
conferência, a importância de participarem mas que ainda não se sentiam à
vontade para acompanhar as discussões. Várias representantes disseram que
ainda estão se preparando para participar de forma mais ativa no movimento
indígena fora do Xingu.
Ainda assim, depois de muita conversa nos grupos foram eleitas duas
representantes das mulheres xinguanas para participar da Conferência de
Cuiabá: Mytang Kaiabi e Aguiió Ikpeng. Ire Kaiabi ficou de acompanha-las no
evento.
ESCOLHA DO TEMA PARA O PRÓXIMO ENCONTRO DE MULHERES EM
2008
Para o V Encontro das Mulheres Xinguanas uma representante de cada etnia se
posicionou e votou por unanimidade o tema “Saúde do Adolescente”. Dando
continuidade aos encontros, às discussões e acompanhando o crescimento das
crianças, vamos conversar sobre os adolescentes.

“Eu não sei o que vocês acham do que a gente pode estudar no próximo
encontro. Podemos estudar sobre as moças. Hoje em dia as moças ficam
grávidas muito novas, pequenas ainda. A gente poderia estudar sobre isso no
próximo encontro”.

Amaiki Yudjá, traduzida por Tawa Yudjá

“Ele estava pensando assim. Ela acha que é bom conversar sobre as moças. A
moça quando sai da reclusão ela quer transar logo. Ela quer casar logo e namora
sem se prevenir nem nada. Aí o que acontece, quando ela tem filho, ainda não
tem experiência para cuidar da criança. Não sabe cumprir as regras do
conhecimento do seu povo, é por isso que as crianças ficam desnutridas. Então
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o que eu queria dizer para vocês é que a gente converse sobre isso no próximo
encontro. Antigamente, acho que vocês também eram assim, nós casávamos
quando chegava a maior idade. Primeiro a gente ganhava a experiência dos
nossos pais. Hoje em dia não, hoje em dia a gente casa mais cedo por isso que a
gente não sabe cuidar dos nossos filhos. Por isso eu gostaria que vocês
pensassem nisso para a gente conversar sobre isso. Os rapazes logo que
crescem e completam 15 anos, querem casar logo. Os rapazes também não têm
conhecimento e experiência nestas regras, então o que acontece... Ele tem
filho e não sabe cuidar da criança junto com a mulher. Se a criança chora muito
começa a ficar nervoso e até bater, porque não tem a paciência que precisa ter
com seu filho. É por isso que acontece as doenças e a desnutrição nas crianças.
E o rapaz novo e a moça não sabe alimentar a criança, só espera que os avós
cuidem dos seus filhos...Precisa manter a nossa cultura, para a gente casar
quando chegar a idade, agora com 12, 13 e 14 anos não é muito bom assim.
Outra coisa, na minha aldeia eu estou acompanhando a minha comunidade, antes
eu estava doente, fiquei muito tempo fora, mas agora eu estou. Quando eu
chegar na minha aldeia eu vou explicar tudo isso para a minha comunidade. Eu
também sempre vou acompanhar a conversa da minha comunidade”.
Aguiió Ikpeng, traduzida por Sergio Ikpeng.

“Boa tarde, vou tentar interpretar a fala da minha mãe mas não sei se vou
conseguir falar tudo que ela falou. O que ela falou foi muito interessante
complementando o que as outras falaram. Sobre a questão da desnutrição aqui
nas aldeias. É o seguinte, ela falou que antigamente na nossa cultura a gente
não casava muito cedo, hoje em dia, depois que a gente sai da reclusão, fica
mais ou menos um ano na reclusão, a hora que a gente sai da reclusão a gente
pensa logo no casamento, e a gente quer casar logo, com a mesma idade para
que a gente fica só pensando em nós mesmos, não ficamos pensando no futuro
dos nossos filhos, como é que vai ser. Porque os povos antigos ficavam assim,
ele crescia, e ficava na reclusão e saia e ficava até.... 20-25 anos de idade ele
só trabalhava porque ele estava se preparando para poder receber o filho dele.
Hoje em dia a gente está pegando a cultura dos „branquígenas‟ que ela falou que
a questão do dinheiro...A gente tem que pensar ainda. A gente tem que estudar
primeiro e depois a gente se formar aí pode receber o filho, aí ele fica mais
saudável. Talvez isso que está acontecendo. Por isso que eu peço, bom que a
gente está tentando solucionar o problema da desnutrição aqui na nossa aldeia
começamos desde a gestação e estamos fazendo cada fase e a gente poderia
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continuar até na adolescência, a gente não pode pensar só nas meninas, mas nos
rapazes também, eu peço para vocês para a gente continuar nesse trabalho”.

Peré Waura, traduzida por Tukupé Waurá.

“Ela falou que esse pensamento que as outras mulheres falaram é o mesmo que
elas estão pensando. Falar sobre adolescentes, desde quando entra na reclusão
até casar e formar uma família. É importante falar sobre isso porque é um
problema que elas estão vendo que isso está acontecendo não só aqui nesta
comunidade mas nos outros povos também. Ela apóia essa idéia de no próximo
encontro falar sobre isso. Ela queria falar também das mulheres que fazem
cesárea na adolescência, isso é importante conversar porque está acontecendo
muitos casos hoje em dia. Adolescente engravida e depois tem que fazer a
cesárea, e elas não concordam com isso. Quando a mulher vai ganhar primeiro
filho tem que ganhar normal porque isso não é doença para ela fazer a cesárea,
se precisar fazer isso é o caso de uma doença grave...”

Uekôdje Kisêdjê, tradução de Kaomi Kaiabi Suiá.

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO
Algumas falas:

“Ela falou que esse encontro falou de uma coisa muito importante que foi
sobre a saúde da criança e a desnutrição. Ela vê mesmo que isso é uma coisa
que está acontecendo muito nas comunidades, nas aldeias e ela acha que a
gente, que a mãe, a mulher precisa cuidar mais das crianças, alimentar bem,
cuidando mais das vasilhas... Ela falou que quando ela sair daqui ela vai levar
essa conversa para passar para as mulheres da comunidade dela para estar
repassando tudo que foi discutido aqui. Ela falou que é importante ter o apoio
para criação de frango, que aqui como elas falaram não tem muitas aves,
desmatamento, pouca ave... Também falou da nossa comida, precisa plantar de
novo tudo que a gente tinha na roça. Falou que a caça também mudou, o homem
só quer caçar com a espingarda e ela acha que isso prejudicou um pouco. Ela
falou que é isso que ela tem pra falar pra vocês, que esse é o pensamento dela” .
Mytang Kaiabi – traduzida por Iré Kaiabi
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“Bom dia... Minhas amigas irmãs, agora eu vou falar o meu ponto de vista. Bom,

eu acho que essa conversa é muito importante para nós, acho que os
profissionais brancos estão falando a verdade, nós não consideramos todas as
coisas que eles falaram. Quando nossos maridos ou profissionais contam essas
histórias para nós a gente não acredita, mas agora acho que a gente acredita e
espero que nossa criança melhore. Então tudo que nós estamos conversando
aqui eu vou levar para a minha comunidade, pra eu contar a verdade. Para eu
falar que precisamos cuidar das crianças, para eu falar que nós precisamos
resgatar nosso costume, pra falar que precisamos criar nossos filhos com toda
a nossa tradição, eu acho que assim a nossa criança vai crescer e vai ficar
grande com a saúde. Eu sei que é muito difícil a gente resgatar toda a nossa
tradição, eu sei que é difícil, a gente já acostumou com as novas coisas, mas
mesmo assim temos que tentar resgatar o que é do nosso passado para a gente
manter a nossa tradição, então eu digo pra vocês para que vocês também façam
isso. Eu acho que é isso, a gente tem que fazer isso para manter o nível das
doenças das nossas crianças mais baixo... A gente precisa cuidar da criança
desde que está na barriga da mãe; após nascer a criança precisa cuidar dela
seguindo a sua tradição. Deixar a criança sempre limpa e alimentar bem. Deixar
a água de beber e as panelas sempre tampadas. Varrer a casa e limpar.
Enterrar as fezes das crianças toda vez que ela faz. Não ensinar para a criança
comer comida doce. Dar erva que faz bem para a criança. Não bater na criança,
dar para ela bastante frutas nativas e domésticas. Mesmo que a mãe tem outra
criança nova não pode deixar de cuidar da primeira, porque ela ainda precisa de
muito carinho do pai e da mãe. Fazer palestra 3 vezes por ano através de
cartazes e vídeos educativos. Foram estes itens que a gente levantou como
propostas. Obrigado”.
Aguiió Ikpeng – Traduzida por Sergio Ikpeng

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ficou claro durante o evento a importância que se dá ao nascimento,
crescimento e desenvolvimento das crianças para todos os povos e que todos os
povos têm regras, ritos de passagem e remédios para cada momento da vida da
criança. A modelagem do corpo da criança com massagens, adornos, amarras e
ervas, também é comum a todos os povos. A alimentação da criança está
relacionada ao comportamento dos pais, principalmente na infância mais tenra
pois a criança ainda é parte da mulher, ainda faz parte do corpo da mulher.
Portanto, todos os fluidos e secreções dos pais interagem com a criança e
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podem interferir na sua saúde. Em todos os povos existe a proibição da relação
sexual entre os pais durante os primeiros meses, até anos, de vida da criança.
Esta proibição é compreendida e interpretada pelas mulheres de várias formas,
além de assegurar a não contaminação da criança pelas secreções dos pais e as
possíveis diarréias, garante um maior espaçamento entre as gestações e maior
tempo da mãe com seu filho pequeno.
Em todos os grupos a quebra destas regras nos últimos anos tem favorecido o
aparecimento das doenças e da própria desnutrição entre as crianças.
Durante as discussões também foram levantadas, além da alimentação
deficiente, várias questões relacionadas ao desgaste do meio ambiente, à
sedentarização e à perda de práticas relacionadas aos cuidados com as
crianças. Mairawê Kaiabi têm colocado sistematicamente sua preocupação com
a falta de conversa entre pais e filhos. A perda de espaços e tempos
cotidianamente destinados a esta conversa. Fala da necessidade de recuperar
esta prática.
O Encontro também atingiu o objetivo de ampliar o conceito de desnutrição
relacionando-o à questão do saneamento básico. Ficou claro para todos que a
ausência de um tratamento adequado da água, dejetos e lixo tem relação
estreita com a produção de doenças e agravamento da situação da desnutrição
entre as crianças.
Diante de todas as falas, representações, desenhos e conversas o encontro
propiciou mais uma aproximação entre as diferentes etnias e a equipe de
saúde. Propiciou ainda uma aproximação entre as gerações de cada etnia. O
envolvimento de lideranças, homens e mulheres, velhos e jovens, foi muito
intenso e valioso. Os sinais de que esta aproximação aconteceu, e está
acontecendo de forma crescente, foi presenciar a desenvoltura das mulheres
durante as conversas em grupo e nos discursos diante da plenária. A
possibilidade da tradução praticamente simultânea foi outro fator fundamental
para mediar este diálogo.
O clima de descontração e de festa também foi tecido ao longo do encontro
com a confecção de adornos, as pinturas, os vestidos coloridos, as danças, os
cantos e as brincadeiras.
A presença e interação dos profissionais de saúde que atuam no dia-a-dia do
atendimento à saúde na área também contribuiu bastante para atingirmos os
objetivos do encontro.
Em vários momentos os membros da equipe local de saúde se surpreendiam com
as informações e relatos das mulheres. Descobriam porque muitas das ações de
saúde realizadas não surtiam o efeito desejado por desconhecimento das
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regras e práticas culturalmente construídas, como mostra o relato de Juliana
L. Martins, enfermeira de campo:

“Minha maior expectativa frente à participação no IV Encontro de

Mulheres veio das inquietações que surgiram nos momentos de interação com
os profissionais indígenas e as comunidades nas aldeias. Em todas as
oportunidades, foi percebido o quanto as mulheres estão presentes e atuantes
especialmente quando se trata de assuntos que envolvem a saúde das crianças.
Infelizmente, as abordagens realizadas durante os trabalhos em área ainda
estão muito distantes do adequado. Diversos fatores determinam um conjunto
de obstáculos a serem enfrentados pelos profissionais da equipe técnica na
busca de uma abordagem efetiva com as comunidades. Em outras
oportunidades, já citei o quanto considero o tempo e método imprescindíveis
para uma interação positiva que conduza ao alcance de nossos objetivos.
Apesar de um balanço final bastante positivo, ao final de nossas ações, sempre
esteve uma sensação de superficialidade sinalizando para a existência de
questões muitíssimo importantes que só seriam colocadas através de uma outra
abordagem cuja dinâmica permitisse o fluir das colocações de uma forma mais
natural sem prejuízo da “formalidade” e importância da discussão. Entendo o
Encontro das Mulheres como um dos principais espaços onde a discussão
precisa ser trabalhada. Sua importância vem do fato desse um espaço já
legitimado como ponto de expressão das mulheres. Daí, a expectativa de poder
conhecer mais sobre o universo cultural que envolve tudo que se relaciona à
infância, o papel das mulheres neste contexto e como ele tem sido exercido, e
poder conhecer mais acerca do que estas “cuidadoras” têm a colocar sobre
questões tão importantes como a desnutrição...
...Toda esta discussão promovida com as mulheres de todas as etnias
teve como principal importância à possibilidade de trazer a nós, profissionais
da equipe, um pouco mais de conhecimento acerca de questões culturais que se
relacionam direta ou indiretamente com o nosso trabalho em saúde. Quantas
vezes atuamos desconsiderando estas regras. A simples atitude de pegar um
bebê no colo, como manifestação de afeto infringe uma regra que determina
que a criança não pode ser tirada do colo da mãe. Na cultura Suiá, fazer
cócegas na acrianças pode causar emagrecimento tanto da mãe quanto do filho.
Para os Yudja, cantar para as crianças não faz bem já que o bebê ainda não
pode entender o que está sendo dito. No dia a dia, as famílias parecem ter
certo receio em colocar aos profissionais da equipe estas restrições. Então,
caberia aos profissionais das equipes locais nos sinalizarem a respeito destas
questões, o que não acontece. O que percebo, é que, em muitos momentos, por
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desconhecimento, nós passamos por cima destas questões em nome da
prevenção, qualidade de assistência, identificação precoce de riscos. Enfim, em
nome da Saúde. Em muitos momentos penso que os pais e os outros familiares
das crianças permitem que os costumes sejam seguidos por considerarem que,
em nome da saúde, isto seja necessário. Assim, não se colocam. Atropelamos
não por falta de sensibilidade em considerar estas questões e sim porque elas
não são colocadas nem pelas famílias, nem pelos próprios profissionais
indígenas. Isso traz a preocupação a respeito de como estamos guiando a
atuação destes profissionais. De uma forma silenciosa, podemos estar
alimentando sem querer uma postura negativa dos profissionais indígenas. O
conhecimento destas questões é fundamental para que a equipe de saúde possa
atuar de forma respeitosa e também possa entender melhor o porquê de
muitas atitudes e colocações.De um outro lado, em muitos momentos nos
assusta como algumas questões culturais vem sido “esquecidas”. Entendo o
processo cultural como algo dinâmico o que me tem feito preferir o termo
próprio ao termo tradicional. Entretanto algumas questões são muito fortes,
porque estão na base da cultura. Estas, estão se perdendo” 1.
Compreender que as regras e dietas alimentares, prescritas em cada cultura
devem ser seguidas pelas crianças, percebidas e respeitadas pelos
profissionais de saúde
A participação das lideranças Isabel Taukane e Marileia Tauiá do movimento
indígena trouxe outras possibilidades de espaço de participação, de luta e de
reflexão para as mulheres xinguanas.
Estes encontros têm consolidado um espaço de diálogo e construção coletiva de
políticas e intervenções em saúde junto aos povos xinguanos. Cada vez mais as
mulheres têm participado, colocando suas dúvidas, trocando conhecimentos e
apontando caminhos. Já é um evento esperado e ritualizado no contexto do
médio e baixo Xingu.
Aprender e apreender durante estes momentos é exercício difícil, é
necessário nos despir de nossos conceitos e pré-conceitos. O repetir os
discursos, as respostas, as perguntas é que traz mais perto este universo,
possibilita a troca.
A necessidade de explicitar um problema, debulha-lo, entende-lo, conversar
sobre ele a partir de vários olhares, em diferentes momentos, com diferentes
atores, permite que incorporem e o legitimem como problema e apontem para
possíveis soluções, não mais como expectadores mas participantes do processo.
1

O relatório de Juliana L.Martins segue anexo.
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De maneira geral todos os objetivos propostos para este encontro foram
atingidos e mesmo, superados. O grande desafio é colocar em prática as
propostas levantadas e manter a desnutrição, a segurança alimentar e o
saneamento básico em foco, destacado da paisagem.
Coordenação do Projeto Xingu – UNIFESP
Douglas Rodrigues – médico sanitarista, coordenador do Projeto Xingu, Chefe
da Unidade de Saúde e Meio Ambiente, UNIFESP.
Coordenação do Encontro:
Sofia Mendonça – médica sanitarista – coordenadora de formação de RH UNIFESP/Projeto Xingu.
Iré Kaiabi – diretora administrativa, sede SINOP - UNIFESP/Projeto Xingu.
Instrutores:
Marcos Schaper – médico, apoiador da saúde da criança, ambulatório do índio
UNIFESP/Projeto Xingu;
Juliana Leal Martins – enfermeira de campo - UNIFESP/Projeto Xingu;
Érika Macedo – enfermeira de campo - UNIFESP/Projeto Xingu;
Mariana Novaes – enfermeira de campo - UNIFESP/Projeto Xingu;
Érica Ribeiro Pereira – enfermeira, apoiadora de saúde da mulher UNIFESP/Projeto Xingu;
Patrícia Rech – enfermeira, ambulatório do índio - UNIFESP/Projeto Xingu;
Wemerson Balhester – agrônomo – UNIFESP/Projeto Xingu;
Ewerton Aires – nutricionista de campo - UNIFESP/Projeto Xingu;
Vanessa Haquim – nutricionista, ambulatório do índio - UNIFESP/Projeto
Xingu;
Paulo Ondei – arte-educador - UNIFESP/Projeto Xingu.
Convidados:
Heloisa Pagliaro – Demógrafa, Departamento de Medicina Preventiva –
UNIFESP;
Sueli Godoi – Departamento de Medicina Preventiva – UNIFESP.
Maria Teresa Gomes da Silva – médica ginecologista – SES – SP;
Taciana Vitti – antropóloga – UNIFESP/Projeto Xingu.
Isabel Taukane – representante do Conselho Nacional de Direitos da Mulher;
Marileia Tauiá – representante do Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado
– MOPIC.
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Tradutores:
Kaomi Kaiabi Suyá – professor indígena;
Temptxi Suyá – professor indígena;
Poikô Kaiabi Suiá – auxiliar de enfermagem e coordenador de saúde do Pólo
Wawi - UNIFESP/Projeto Xingu;
Sérgio Kaiabi Ikpeng – aluno do curso de professores indígenas – Pavuru;
Iré Kaiabi – diretora administrativa - UNIFESP/Projeto Xingu;
Tawa Yudjá – etnia Yudjá.
Dubaré Yudjá – agentes indígena de saúde - UNIFESP/Projeto Xingu;
Tukupé Waurá – agente indígena de saúde - UNIFESP/Projeto Xingu.
Parceiros:
Paula Mendonça – ISA
Kátia – ISA
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