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Apresentação 

Esta produção foi concebida no contexto do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena na 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP/Campus Binacional de Oiapoque). O tema contextual “Saúde 

e Educação Indígena” ofertado durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, abordou a saúde nas 

suas dimensões física, mental, social e espiritual com valorização dos saberes próprios dos povos 

indígenas do Amapá e Norte do Pará. 

O tema saúde surgiu como campo de demanda nas aldeias como interesse individual e 

coletivo, relacionado com o meio ambiente.  

As expressões artísticas trouxeram concepções sobre saúde e doença relacionadas aos 

seres sobrenaturais e invisíveis e, sobretudo ao descumprimento de regras de conduta. Busca-se dar 

valor aos saberes tradicionais, dando uma vez mais a oportunidade de serem registrados para garantir 

a sua divulgação como parte do patrimônio cultural, material e imaterial dos povos indígenas. 

Na Universidade Federal do Amapá, desde 2007, é ofertado o Curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena, com 30 (trinta) vagas por ano aos acadêmicos indígenas das etnias Wajãpi, 

Palikur, Apalai, Wayana, Tiryió, Karipuna, Galibi Marworno e Galibi Kalinã.  

Após dois anos de formação geral, os acadêmicos indígenas iniciam a formação específica, 

podendo optar por uma das áreas de formação: Linguagens e Códigos, Ciências Exatas e da Natureza 

ou Ciências Humanas. Com essa formação, habilitam-se a atuar como professores da educação básica 



 
 

nas escolas indígenas da rede pública estadual, localizadas nas terras indígenas Uaçá, Wajãpi, 

localizada no município de Pedra Branca do Amapari; e na Terra Indígena Parque do Tumucumaque. 

Neste projeto de extensão, adotamos como concepção da área de Ciências Exatas e da 

Natureza, a estabelecida no Projeto do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade 

Federal do Amapá, cujos temas contextuais são: Conceitos Básicos em Ciências da Natureza e 

Matemática; Fenômenos Naturais; Políticas Ambientais e Terras Indígenas; Qualidade de Vida; Usos 

Ambientais e Qualidade de Vida; Didatização para Escolas Indígenas II e Estágio Supervisionado em 

Docência I e II.  

Há de se considerar que para os professores indígenas elaborarem o planejamento de aulas, 

se faz necessário apropriar-se da realidade local das escolas indígenas, bem como conhecer 

referenciais teóricos de suas áreas de formação e atuação profissional para desenvolverem uma 

prática docente intercultural, valorizando esta abordagem no planejamento de ensino para as áreas de 

Biologia, Matemática, Ciências da Saúde que fazem parte, dentre outras, da habilitação em Ciências 

Exatas e da Natureza. 

A equipe executora do projeto de extensão é formada por professores do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena, Matemática, Enfermagem e Pedagogia da Universidade Federal do 

Amapá, respectivamente, do Campus Binacional de Oiapoque e Marco Zero do Equador, sendo que 

alguns compõem a equipe de pesquisadores do Núcleo de Pesquisa História da Ciência e Ensino 

(NUPHCE/CNPq) e Grupo de Estudo Saúde Mental e Povos Indígenas (GESMPI/CNPq) e o Conselho 



 
 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  O curso terá a participação de uma 

educadora, especialista em educação escolar indígena da equipe do Projeto Xingu/Unifesp, no 

planejamento e nas aulas. 

A referida equipe executará oficinas com professores e jovens acadêmicos indígenas com o 

objetivo de contribuir na elaboração de material didático específico para as escolas indígenas sobre 

promoção de saúde e prevenção de doenças; medicina tradicional indígena; etnozoologia; modelagem 

matemática e etnomatemática, atendendo a diretriz educacional que estabelece a necessidade de 

garantir a produção, distribuição e utilização de material didático específico em línguas indígenas, 

bilíngues ou em português, conforme documentado no Plano de Vida dos Povos e Organizações 

Indígenas do Oiapoque (APIO, 2009).  

Essa atividade extensionista, busca se comprometer com a comunidade local, neste caso, 

professores e acadêmicos indígenas, a medida que visa articular ensino e pesquisa com as demandas 

sociais e culturais da população e preservar e valorizar a cultura e o conhecimento, respeitando a 

diversidade cultural. Assim, o projeto de extensão é desenvolvido considerando os processos próprios 

de ensino e aprendizagem dos povos indígenas do Amapá e Norte do Pará, onde a realização das 

oficinas visa apoiar os professores e acadêmicos indígenas na construção de materiais didáticos 

específicos para estas áreas, os quais possam ser produzidos, utilizados e reproduzidos em contextos 

de aprendizagem indígena, como material de apoio pedagógico. 

Myriam Regina Zapaterra Mendes
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A cobra que levou a mulher 

Esta é uma história do povo indígena Karipuna que 

ocorreu há muitas décadas atrás, onde os mais 

antigos contam para os mais jovens. Havia muitas 

regras que deveriam ser cumpridas por todos, se 

alguém violasse as regras que o pajé colocava, ele 

próprio arcava com as consequências de seus 

atos. 

Há muito tempo atrás, tinha uma família que 

morava em uma aldeia às margens do Rio Curipi. 

Um dia, um homem convidou sua esposa para 

pescar, mas ela estava no período de menstruação 

e mesmo ele sabendo das regras, ele a convidou, 

pegaram sua canoa e foram. Quando chegou em 

um determinado local que tinha muitas pedras, que se chamava Voloko, eles começaram a pescar; quando ele se 

deparou, a canoa estava virando de um lado para o outro, chamando por sua esposa e ela não respondia. Ele olhou 

para trás da canoa e não tinha ninguém, na mesma hora ele retornou para a aldeia e foi diretamente falar com o pajé 

procurar saber o que houve; o pajé dormiu e através dos seus sonhos ele viu a mulher sendo levada por uma enorme 

cobra, porque ela estava menstruada e não podia ir ao rio.  
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-Vamos trazer ela de volta, mas precisa ser o mais rápido possível, se não, nunca mais ela vai voltar. 

E foram fazer os preparativos para ir buscar a mulher. Quando chegou o dia, o pajé começou a defumar o homem com 

seu cigarro, o pintou com várias marcas, para que as cobras não sentissem o cheiro dele, e partiram, o homem e o 

pajé. Quando chegaram se depararam com uma cachoeira muito bonita, cheia de pedras e praias de areia chamadas 

Jõnis. Quando olharam para o outro lado da cachoeira viram um grande lago com águas escuras, arrodeado de areias 

e viram a mulher bem no meio das cobras, cheia de marcas. O pajé disse ao homem: 

 

-Vou cantar e chamar meus Karuãnas pra te ajudar a 

tirá-la de lá!  

Quando chegou a hora, o pajé disse: 

-É agora!  

 

O homem pulou na água e puxou sua esposa; as cobras reagiram, mas o pajé as dominou e foram para casa. 

Quando passaram alguns meses, a mulher deu à luz a duas cobrinhas, que morreram logo após seu nascimento, 

portanto o homem e a sua esposa aprenderam uma lição: Não violar as regras do pajé. 
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Árvore do Tawary 

 

Era uma vez um homem que saiu em direção à mata para 

coletar a casca de uma árvore por nome Tawary, que é 

muito utilizada pelos povos indígenas em época de festas 

do Turé e mutirões. Dela é feita o papel para fazer o 

cigarro.  

Depois de duas horas caminhando na mata encontrou um 

pé de Tawary. Após a extração da casca retornou para sua 

aldeia, foi deitar para descansar. Quando acordou de 

madrugada, começou a sentir o sintoma de febre, e cada 

vez mais a febre foi se agravando; ele deitado numa rede 

sem saber o que fazer e os familiares mais preocupados 

ainda com a situação em que ele se encontrava. 

Depois de quatro dias os irmãos resolveram levá-lo até um pajé para que fosse submetido a um ritual. Após o ritual o 

pajé notou que realmente tinha algo estranho que o perseguia, que era o espírito da árvore. 

 

Ressaltou o pajé aos familiares: 
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-Quando ele foi coletar a casca do Tawary, no momento da coleta, não teve os devidos cuidados que deveria ter; 

sabemos que tudo que possui vida, há um dono ao seu redor. Ele não pediu permissão, muito menos acendeu um 

cigarro para a árvore, é por isso que ele adoeceu. Para que ele fique libertado é preciso alguém ir até a árvore para 

pedir desculpa e acender um cigarro para a árvore. Quando vocês chegarem lá, por favor, cortem um pedaço da casca 

da árvore, coloquem o cigarro e acendam. Ao acender o cigarro, venham correndo, não olhem para trás. Seguindo 

minhas orientações tudo certinho, podemos ter bons resultados no outro dia.  

Eles foram até lá, fizeram tudo direitinho, conforme 

a orientação do pajé.  

No dia seguinte, o paciente amanheceu sem febre, 

muito bem.  Então foi o que aconteceu com o 

indígena, ele foi curado do espírito da árvore.  

Disse o indígena: 

-Agora nós temos que ter muito cuidado e respeito 

com as vidas que existem na natureza, 

principalmente os seres sobrenaturais. 

Assim, encerramos a história do homem por nome 

Xául. 
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Ghãbhuie a siel luvui 
Pi ghã kãtxite dji bhuie-iela kale pu 

ghãbhuie, ki a un kote ki ka hete a siel 

luvui, sã pies kalite dji photesiõ, kote 

kamiõ-iela ka jite bhuie dji kaz-iela i dji 

lahi-iela, ke sa ka pote ot poblem pi 

ghav kumã poluisiõ, maladji i 

kõtaminasiõ dji djilo-la. 

 

Lixão a céu aberto 
 

Infelizmente, a maior parte do lixo das cidades 

é levada para os lixões, que são terrenos a céu 

aberto, sem nenhum tipo de proteção, onde caminhões de coleta domiciliar jogam os detritos recolhidos nas ruas, 

gerando problemas graves como poluição, doenças e contaminação da água. 
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Bhuie-la i maladji-iela 

I ka fe djimae pu no dlo, ki ka hete âba late. Bhuie ki ka hete ãdeho luvui pu lahasel, ki ka aple lõ 

Kaká, ve, hat ki ka pote boku maladji, kumã djiahe, cólera, leptospirose, dengue, febre amarela i 

malária. 

 

 

O lixo e as doenças 
 

O lixo a céu aberto também atrai moscas, 

mosquitos, vermes e ratos, que podem 

causar diversos tipos de doenças, como 

disenteria, cólera, leptospirose, dengue, febre 

amarela e malária. 
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Kõtaminasiõ dji kote djilo-la ka sotxi.  

Sa kosomẽ dji material orgânico (la hestã dji mãje, pu legzan) la gho bhuie-iela ka fe um gás ki no ka 

able “gás metano”, ki ka kedji pi xofe pi no late, dji ki so normal. La ghã bhuie-iela osi ka fet “chorume” 

um djilo suku, ki ka sãtxi mal lodo i boku tóxico, kika 

ãtche la late. 

 Contaminação do lençol freático  

A decomposição de matéria orgânica (restos de alimentos, por 

exemplo) nos lixões produz um gás, denominado “gás metano”, 

que aumenta o aquecimento global, ou seja, contribui para 

aumentar a temperatura média do nosso planeta. Os lixões 

também produzem o “chorume”, um líquido escuro, mal 

cheiroso e altamente tóxico, que se infiltra na terra e polui os lençóis de águas subterrâneas. 
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Platxin dji bule bhuie   

  

Un de kumunite dji Ẽdjẽ ka gade un 

mãiẽ pu tãte djiminui poblem dji bhuie-

la. Platxin dji bule bhuie ki Galibi-

Marworno-iela dji kumunite dji Tukai, la 

late Ẽdjẽ dji Uasa  fe a un dji ie. 

Kumunite-la fe  un vie platxin dji fe kuak 

vihe un plas, kote ie ka mete  bhuie pu  

bule, biẽ sehe dji lapli, dji tximun-iela i 

animal-iela. Solusiõ ãtxe sa ka fe 

kumunite-iela viv biẽ lãdã mizu dji 

posiv-la, juktã ot mizu pi bõ pahet, ki 

lejislasiõ-la ka hukumãde, pu aplike osi 

lãdã late dji Ẽdjẽ-iela. 
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Destino do lixo para prevenção de doenças 

Forno de queima de lixo 

Algumas comunidades indígenas têm desenvolvido 

algumas experiências para tentar solucionar o problema do 

acúmulo de lixo. O forno de queima criado pelos Galibi-

Marworno da aldeia Tukay, na Terra Indígena Uaçá, é uma 

delas. A comunidade transformou um velho forno de 

farinha em local onde o lixo é armazenado e queimado, 

ficando ao abrigo da chuva e da curiosidade das crianças e 

animais. 

  
Soluções práticas como essa aumentam a segurança das 
comunidades na medida do possível, até que 
procedimentos mais eficientes, recomendados pela 
legislação, possam ser aplicados também dentro das 
terras indígenas. 
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Huphofite: Fe um bagaj vihe ot bagaj 

 

Un dji fom-iela ki ie kõthe pu djiminui kãtxite 

dji bhuie lãdã ghãpei-iela a huphofite sa 

bagaj ki ie te ke jite. Kõsa un butei ʺPETʺ 

no puve izel ãko pu mete ot bagaj. Ot fom 

dji djiminui sa ghã kãtxite dji bhuie a fe li 

vihe ot bagaj. Phã boku bagaj ki te kale pu 

bhuie i fe ot bagaj ke ie pu no ize. 
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Reciclagem 
 

Uma das formas encontradas para diminuir a 

quantidade de lixo nas cidades é o 

reaproveitamento dos materiais que seriam 

descartados. 

Assim, ao invés de jogar fora uma garrafa “PET”, 

por exemplo, podemos reutilizá-la para guardar 

outros líquidos. Outra forma de reduzir o volume 

do lixo é reciclá-lo. Reciclar significa aproveitar o 

material de que é feito um objeto para transformá-

lo em novos objetos, em outros produtos que 

sejam úteis. 
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Kumã djiminui bhuie-la 

Sa mãiẽ-la a un fom pu djiminui kãtxite bhuie 

dji kote no ka viv, pase no deha ka ize sa 

bagaj-iela ki no gãiẽ pu fe ot. 

Jodla li gãiẽ un ghã djiskusiõ, la Bhuezil i lãdã 

tut tã-la, suje mãiẽ pu djiminui kãtxite bhuie la 

kaz dji mun-iela i dji ghãkaz-iela kote ie ka fe 

bagaj  ki no ka ize i mãje i osi mãiẽ jis dji jite 

sa bhuie-la. 

 

 

Como diminuir o lixo 

A reciclagem de embalagens após o consumo é uma forma de diminuir a extração dos recursos naturais, como a água 

e também energia, pois permite que produtos novos sejam feitos com matérias-primas já utilizadas. 
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Phevẽsiõ dji djilo-iela i dji le-la.  

Jodha ghã pedas dji bhuie la ghã komunite kôtxinê 

as dji material orgânico, mẽ ghã  boku kâtxite dji 

bhuie, txes ki ka fe dji bapie ki mun ka mete mãje-
iela ãdjudã i bagay-iela ki pa kA fet Selma dji 

papie, mẽ dji plastik, fe butei. Ke as txes-iela i ka 

jite osi aparelhos eletrônicos, pif i baterias ki gãiẽ 

bagay-iela “químicos” ki kA fe dji mãe pu mun. As 

material-iela pa ka kosomẽ kõsa ka pote boku tã 

pu ie satxi dji sa tã, i ka fe djimal pu no late, djilo i 
vã. 
 

Preservação das águas e do ar 
Hoje, a maior parte do lixo nas cidades continua sendo de material orgânico, mas cresceu muito a quantidade de lixo 
formado por embalagens de alimentos e de objetos que não são feitos apenas de papel, mas de plástico, metal e vidro. 
Além dessas embalagens, também são jogados fora aparelhos eletrônicos, pilhas e baterias que contêm produtos 
químicos perigosos. Esses materiais não se decompõem facilmente, levam anos para deixarem de existir, e acabam 
por poluir o solo, as águas e o ar. 
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Cuidado com as queimadas! 
 

As árvores retiram o gás carbônico liberado, 

por exemplo, na queima de combustíveis, 

como a gasolina, na poluição das fábricas, 

ou nas queimadas já que precisam dele para 

produzir seu alimento. 

Ou seja, as florestas “limpam” o ar retirando 

o gás carbônico dele e armazenando em 

suas folhas, raízes e troncos. 

 

 

 

Manter a floresta em pé significa diminuir o desmatamento e, ao diminuir o desmatamento, evitamos que mais gás 

carbônico seja liberado no ar. Isso porque com as queimadas, o carbono que estava sendo preso nas plantas na forma 

de tronco, raízes ou folhas é liberado em forma de gás carbônico, aumentando o efeito estufa. 
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