


Ações IndIgenIstAs e experIêncIAs
de Intervenção entre os Hupd’äH

do Alto rIo negro





Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Universidade Federal de Pernambuco | 2009 

Renato Athias

Ações IndIgenIstAs e experIêncIAs
de Intervenção entre os Hupd’äH

do Alto rIo negro



Design Gráfico
Bureau de Design da UFPE
Manuela Braga / Solange Coutinho

Coordenação Geral
Jowania roSaS

Ações Indigenistas e Experiências de Intervenção entre os Hupd’äh
do Alto Rio Negro | p. 1 - 184 | Fev 2010

Impressa nas oficinas gráficas da Editora Universitária - Universi-
dade Federal de Pernambuco - 
Av. Acadêmico Hélio Ramos, 20 Cidade Universitária Recife em 
dezembro de 2009,
sendo Diretora da Editora Universitária Maria José de Matos Luna



ApresentAção

Renato Athias
i - oS hupd’äh do Médio tiquié

Danilo Paiva
ii - diagnóStiCo SituaCional partiCipativo entre oS hupd’äh

Patrícia Torres
iii - agenteS CoMunitárioS indígenaS de Saúde

Lirian Monteiro e Renato Athias
iv - Breve avaliação SoBre a eduCação eSColar hupd’äh

 Renato Athias e Lirian Monteiro
v - propoSta MetodológiCa para o CurSo de 

MagiStério indígena diferenCiado para oS povoS 
hupd’äh, Yuhup e dâw

Ulrike Rapp de Sena
vii - diagnóStiCo partiCipativo SoBre alternativaS eConôMiCaS 

entre oS hupd’äh

SoBre oS autoreS

sumárIo

07

09

35

81

91

99

113

181





7

ApresentAção

Recentemente, entre 2007 e 2009 os profissionais que escreveram 
os capítulos desse livro, realizaram estudos e investigações entre os 
Hupd’äh cujo objetivo principal era realizar um diagnóstico sobre 
a situação em que se encontra essa população, e sobretudo indicar 
pistas de ação, estratégias de intervenção, que possibilitasse me-
lhorar a qualidade de vida desse povo.  Esse projeto nasceu de da 
pergunta realizada em uma das reuniões de trabalho, que participei 
ainda nos anos de 2005, entre os profissionais que atuam nessa 
região, na ocasião discutíamos quando discutimos os impactos das 
ações realizadas entre os Hupd’äh. Pois tínhamos a impressão que 

ApresentAção

Os textos, reunidos neste volume, têm a finalidade principal de socia-
lizar, para um público maior as informações sobre os Hupd’äh da 
região do Rio Negro, visando, outrossim, uma melhor compreensão 
sobre esse povo do Noroeste Amazônico. Todos estes textos foram 
escritos nesses três últimos anos em formato de relatório de con-
sultoria a partir de uma proposta de intervenção que pessoalmente 
venho acompanhando junto a esse povo desde 1996, através da As-
sociação Saúde Sem Limites (SSL) e da Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro (FOIRN). 



8

Ações IndIgenIstAs e experIêncIAs de Intervenção entre os Hupd’äH do Alto rIo negro

estivemos sempre realizando atividades junto a esse povo, princi-
palmente nas comunidades do médio Tiquié, e não víamos efeti-
vamente presenciado melhorias efetivas na qualidade de vida dessa 
população. Então, a partir dessa questão, o grupo de profissionais, 
da SSL e da UFPE, que escrevem os capítulos dessa publicação pro-
cura ver, juntamente com os Hupdah, os impactos das intervenções 
realizadas nessa região longínqua da Amazônia. Os autores, portan-
to tem uma vivência com essa população e puderam constatar in 
loco a maneira como esse povo vive.

Gostaria de agradecer, a Associação Saúde Sem Limites, pela permis-
são em utilizar esse rico material, bem como as instituições apoia-
doras dessas atividades, Pan American Health Association, Novib/
Oxfam, Manos Unidas e Rede Siama, que possibilitaram os recursos 
necessários para as viagens e a estadia dos pesquisadores em nessa 
região. Também gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Antropologia e a Pró- Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal de Pernambuco por possibilitar esse acompanhamento des-
sas atividades.

Por fim, agradecemos profundamente, o apoio e a confiança que 
os Hupd’äh das comunidades citadas nessa publicação, deram aos 
pesquisadores para que esse trabalho pudesse ter sido realizado com 
sucesso, bem como a Federação das Organizações Indígenas, pelo 
apoio e incentivo, e sobretudo o interesse em conhecer sobre a si-
tuação dessa população.

Renato Athias
Recife, 29 de setembro de 2009
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Os Hupd’äh são pertencentes à família lingüística conhecida na li-
teratura antropológica como Maku1, e habitam a região do Rio Ne-
gro juntamente com outros povos da família Lingüística Tukano 
Oriental e Arawak. Tradicionalmente o território Hupd’äh situa-se 
na região interfluvial do Rio Papuri e Rio Tiquié afluentes da mar-
gem direita do Rio Uaupés. Estão espalhados em mais de 35 aldeias 
(povoados, grupos locais) estimados em um total de 1.5052 indiví-

1 Alguns lingüistas que trabalham na região estão tentando mudar essa classificação, uma vez que 
essa palavra não existe na língua hup
2 Estes dados populacionais foram recolhidos durante as viagens de campo realizadas em 1996 e 1997. 

Os Hupd’äh do Médio Tiquié
Renato Athias

capítulo I

No início dos anos oitenta era muito difícil encontrar alguma pessoa 
que se referisse a esse povo pelo seu verdadeiro nome, ou seja, HUP, 
ou hibahtenre como eles próprios se referem ao tempo da criação 
nessa terra. Eles, sempre foram chamados pelos missionários e ou-
tros agentes de Peoná, uma deformação da saudação em língua 
tukano [peogö], quando estes se encontram. Pelos povos vizinhos, 
nessa região do Rio Uaupés, Papuri e Tiquié são chamados de pohsá, 
termo genérico em na língua tukano para designar esse povo, e que 
literalmente pode ser traduzido por alguns como: “quase gente”.
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duos. Existem outros grupos, conhecidos também, como Maku na 
bacia hidrográfica do Rio Negro. Todos eles, com sua língua própria, 
praticamente vivendo no interior da floresta nos pequenos igarapés. 

Os Yohup, por exemplo, vivem nos igarapés da margem direita do 
Rio Tiquié (Castanho, Samaúma, Cunuri e Ira) são menos numero-
sos, no lado brasileiro, e quase não têm contato com os Hupd’äh. 
Os Bará-Maku ou Kákwa vivem nos igarapés da margem esquerda 
do Rio Papuri, em território colombiano. Ainda em território colom-
biano, estão os Nukak nos rios Guaviari e Enírida sem contato com 
os outros da região do rio Negro. Os Dâw, conhecidos popularmen-
te como Kamã, vivem nos arredores de São Gabriel da Cachoeira, 
porém seu território tradicional está situado nos igarapés do Rio 
Curicuriari, (os Dâw atualmente contam com no máximo 100 pes-
soas e estão aldeados do outro lado de São Gabriel, em um local 
chamado Waruá). Finalmente, os Nadöb, em contato permanente 
com os regatões, até hoje vivem do extrativismo nos rios Jurubaxi 
e Eneiuxi, afluentes da margem direita do Rio Negro, no município 
de Santa Isabel. 

Pela situação geográfica das localizações de suas aldeias, os povos 
Tukano foram descritos como índios-do-rio; enquanto os Hupd’äh 
foram descritos como os índios-da-floresta ou simplesmente Maku 
(Cf. Silverwood-Cope, 1989). A palavra maku é de origem Arawak 
e significa “sem fala ou sem [nossa] língua” [‘ma= prefixo privativo 
/ aku = fala/língua]. Este termo foi inicialmente empregado pelos 
índios do grupo Arawak e, em seguida, passou a ser usado em toda 
região com um significado de atrasado, selvagem, sujo...etc.. Hoje,  
o termo tem um conteúdo depreciativo podendo, às vezes, ser até 
ofensivo, e já faz parte do português regional. No final do século 
XIX já se utilizava esse termo para indicar essa população (Cf. Köch-
Grüberg, 2005).  

Cabe aqui dizer que uma das características principais dessa população é a mobilidade que mantêm em 
seu território, portanto torna-se difícil de ter um número exato.
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Uma das características dos Hupd’äh é a relação histórica, permanen-
te, e complexa, que estes mantêm com os índios da família lingüística 
Tukano oriental (Tukano, Desana, Tuyuka, Piratapuia) e os Tariano 
(arawak) de Iauareté, principalmente, todos eles habitantes dos Rios 
Uaupés, Tiquié e Papuri. Esta relação interétnica faz parte da tradição 
destes grupos lingüísticos, desta região, e merece ser preservada como 
forma de garantir o equilíbrio cultural dos povos do Rio Negro. 

Esta relação já foi descrita como sendo simbiótica, assimétrica, ou 
ainda, hierárquica. E ainda como relações do tipo patrão-cliente 
(Cf. Athias, 1995). O comportamento dos Tukano, em relação aos 
Hupd’äh, é justificado através dos mitos, que contam a origem dos 
povos desta região. Os Hupd’äh, de acordo com as versões Tukano 
do mito de origem, foram os últimos3 a saírem para este mundo, 
e assim, são considerados como sendo inferiores, os menores de 
uma escala hierárquica que regula as relações interétnicas no Rio 
Negro. Não é minha intenção reduzir toda a peculiaridade e comple-
xidade desta relação à interpretação do mito, há outros elementos 
que colaboram para esta visão dos Tukano vis-à-vis aos Hupd’äh. 
Os clã/sibs dos grupos indígenas da família Tukano também estão 
também hierarquizados numa escala de senioridade. Os mais baixos 
na hierarquia também são considerados inferiores, (Cf. Huhg-Jones 
1979). Essa hierarquia coloca-os em posição de realizar trabalhos 
ditos inferiores os quais apenas os clãs mais baixos na hierarquia 
tukano fazem. 

Para ir mais além, a concepção de humanidade que os Tukano têm 
- como, por exemplo, habitar nas margens dos rios, plantarem a man-
dioca, casar com alguém que fale uma língua diferente - não encon-
tra correspondente entre os Hupd’äh. Estes fogem completamente 
deste padrão, por isso não são considerados como gente,  portanto 
não entram na categoria dos masã segundo os grupos Tukano. Para 

3 Segundo outras versões os Hupdah foram os primeiros a saírem da canoa-anaconda para ajudar 
os Tukano a descerem para margem. Nas versões Hupdah eles não vieram na canoa-anaconda e sim 
saíram de um buraco de pedra localizado na cachoeira, para uns em Ipanoré para outros em Iauareté.
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estes os Hupd’äh são pohsá, ou seja, gente pela metade. Hoje, são os 
Hupd’äh que ainda conservam bastante as tradições, e expressões cul-
turais dos povos da bacia do Uaupés e sempre é possível ver alguém 
de um clã Tukano se dirigir a um velho Hup pedindo informações re-
ferentes a algum aspecto da tradição Tukano. Essa relação pode ainda 
ser percebida em toda região interfluvial dos Rios Tiquié e Papuri.

Tradicionalmente, alguns clãs Tukano sempre tiveram os Hupd’äh 
para fazer determinados serviços domésticos, em troca de produtos 
da roça ou industrializado. Em muitos dos casos, se dá uma tro-
ca efetiva, por exemplo: os Hupd’äh trocavam carne de caça por 
mandioca, uma vez que são muito mais caçadores que agricultores.  
Outro produto que os Hupd’äh usam para as trocas é o cesto de car-
regar, chamado de aturá, pois eles são responsáveis pela confecção 
deste cesto [mãj’], utilizado em toda a região por todos4 os grupos 
lingüísticos Tukano e Arawak. Essa especialização de produtos ar-
tesanais é uma característica importante dos povos indígenas desta 
região, outrora usados nas cerimônias de Dabucuri.

Tradicionalmente os Hupd’äh vivem em aldeias (grupo local) com 
uma população de 15 até no máximo de 50 pessoas e geralmente 
cada grupo local compreende membros de um ou dois clãs.  Então, 
cada grupo local é formado por vários grupos de fogo que repre-
sentam a unidade mínima de produção e consumo. O grupo de 
fogo representaria uma família estendida. Os grupos locais estão 
geralmente localizados nas cabeceiras dos pequenos igarapés. Os 
grupos locais perambulam dentro de um perímetro tendo sempre 
como referência um dos igarapés, porém não migram além desta 
área determinada, senão por um espaço de tempo que pode ser por 
visitas aos sogros ou por um período de caçadas. Essas visitas são 
periódicas e representam um elemento importante na regeneração 
dos recursos renováveis da área de perambulação. 

4 Já recebemos algumas reclamações por parte dos Hupd’äh que outras pessoas de outros povos já 
estão fabricando esses cestos. E isso tem modificado os padrões de trocas com outros povos que não 
confeccionam esses cestos.
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Os Hupd’äh estão subdivididos em vinte e cinco ou mais clãs exogâ-
micos e patrilineares, não existindo um sentimento forte de coesão, 
e muito menos uma “harmonia” entre os irmãos patrilineares, como 
se pode perceber entre os grupos Tukano. Em cada grupo local, 
existe a presença de um homem, mais velho, como referência, este 
que lidera o grupo. Ele geralmente sabe contar a história dos ances-
trais do clã. Não se pode confundir este homem de referência com o 
chefe (o capitão) que, em muitos dos casos são escolhidos em fun-
ção do relacionamento com os missionários e outros agentes. Estes 
capitães articulam um português sofrível, e são os intermediários 
entre os agentes não-índios com o mundo Hupd’äh. Eles, muitas 
vezes são obrigados a interpretar muito bem, para o grupo local, as 
idéias e conceitos de missionários e outros agentes do governo. E 
esta tarefa não é fácil, pois muitas idéias e conceitos não existem 
correspondência na língua hup e estes são responsáveis para inter-
pretar os outros esses conceitos.

Os Hupd’äh como caçadores profissionais conhecem profundamente 
a floresta, e trabalham pouco a agricultura extensiva como seus vizi-
nhos, os Tukano. Cada um dos clãs reconhece um ancestral comum, 
e um conjunto de práticas cerimoniais de conhecimento próprio de 
cada clã. Os casamentos se dão entre os diversos clãs. O casamento 
no interior de um mesmo clã é considerado incestuoso. O local de 
residência também difere do modelo Tukano. O homem pode residir 
tanto no grupo local do pai, (o mais comum de se encontrar), como 
também um homem casado pode residir no grupo local do sogro. 
Os Hupd’äh costumam estabelecer-se temporariamente junto aos 
povoados ribeirinhos, caçando para os mesmos e trabalhando suas 
roças em troca de parte dos produtos cultivados. Nesses últimos 
anos tem acontecido mudanças substancias sobre o local de mora-
dia dos Hupd’äh que merece um estudo à parte. E como todos os 
grupos indígenas do Alto Rio Negro praticam o Dabucuri e celebram 
o Jurupari até hoje.
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As informações a seguir foram coletadas em 1996/1997 durante 
as atividades da SSL na região. Achamos importante reproduzí-las 
aqui e possibilitar uma comparação. A população Hupd’äh nestes 
últimos 50 anos vem sofrendo intervenções por parte das insti-
tuições presentes no município de São Gabriel sejam as missões 
católicas e projetos governamentais, e atividades por organizações 
não-governamentais, através de uma complexa abordagem cujo re-
sultado vem  produzindo um desequilíbrio entre os diversos grupos 
locais Hupd’äh. Nestes últimos anos suas áreas vêm passando por 
um processo acelerado de redução dos recursos renováveis. Cabe 
aqui lembrar que a bacia do rio Uaupés está localizada no comple-
xo hidrográfico do Rio Negro, caracterizado pelo regime dos rios 
de águas pretas, com falta de nutrientes e excesso de acidez dos 
solos resultando na precariedade das atividades agrícolas e baixa 
produtividade em peixes. E. Moran (1990:160) classifica o sistema 
de rios de águas pretas da seguinte forma: a) Níveis extremamente 
baixos de nutrientes, ou oligotrofia; b) “stress” hidrológico de ciclos 
de alagamento e seca, e c) pobre resolução ótica dos rios que, jun-
tamente com a baixa produtividade primária e secundária, os torna 
potencialmente menos produtivos para a pesca.

Os grupos Hupd’äh como a maioria dos povos caçadores e coletores 
que habitam a floresta vivem no limite necessário para sobreviver o 
dia-a-dia. Este limite é tênue qualquer desequilíbrio pode provocar 
enormes perdas para um grupo local. Então, qualquer mudança re-
pentina põe em risco este ritmo cotidiano de busca de alimentos. 
Suas aldeias são estabelecidas estrategicamente nas cabeceiras de 
igarapés que favorece a caça tanto para efetuar trocas por produtos 
manufaturados com os Tukano quanto para o consumo do grupo 
local.  Em muito dos casos os produtos manufaturados, objetos des-
tas trocas, foram já usados anteriormente pelos Tukano. Portanto, 
é comum observar em grupos locais, certos objetos, como raladores 
de mandioca e panelas que já haviam sido utilizadas por outros 

Notas Epidemiológicas
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anteriormente, bem como as roupas que são repassadas para os 
Hupd’äh que dão a impressão de mendigos maltrapilhos. 

A falta de alimentos faz com que os Hupd’äh procurem cada vez 
mais os povoados Tukano para minimizar esta situação de fome, 
que na realidade está assolando os povoados dos principais rios da 
região, principalmente aqueles próximos as margens dos rios princi-
pais. Cabe dizer também, que os Tukano estão enfrentando proble-
mas semelhantes, sobretudo aqueles que têm suas aldeias localiza-
das nas cabeceiras dos grandes rios. Por outro lado, as necessidades 
dos Tukano aumentaram nestes últimos anos, fazendo com que 
estes procurem atrair cada vez mais Hupd’äh para trabalharem em 
suas roças aumentando assim a produção de farinha de mandioca, 
praticamente o único produto destinado à venda ou a troca por 
outros bens industrializados, já completamente incorporados nas 
necessidades básicas destes povos.

A política de atração da Missão Salesiana em relação aos Hupd’äh foi 
a de concentrá-los em grandes aldeias, o que eu chamo de “povoados-
missão” com intuito de catequizá-los, e de introduzir a escola. Todos 
estes povoados-missão, por exemplo: Waguiar, Serra dos Porcos, Ca-
bari, Taracuá Igarapé, Barreira, Nova Fundação e Boca do Umari, con-
centram mais da metade do total da população Hupd’äh. São nestes 
povoados onde se encontram os principais focos de doenças como 
a tuberculose e o tracoma. Como se trata de povoados densos em 
sua população, fugindo, sobretudo, à regra tradicional dos povos 
indígenas da região, que há séculos se adaptaram ao ecossistema 
do Rio Negro, organizando a aldeia com um número suficiente para 
os recursos naturais sempre renováveis.  Esses aglomerados abrigam 
diversos grupos locais fazendo com que a área de perambulação, 
fonte de recursos, ao redor destes povoados, logo seja exaurida, 
provocando assim, falta de alimentos necessários para suprir as ne-
cessidades locais. Estes aglomerados favorecem também as inúme-
ras disputas interclânicas gerando tensões desnecessárias se estes 
estivessem em grupos locais separados. 
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O processo de contato com os Hupd’äh possui também outras pe-
culiaridades. Estes estão sempre reticentes ao processo de catequese 
em andamento através das missões católicas, e mais recentemen-
te as missões evangélicas, cujas ações proselitistas se instalam em 
forma de projetos. São extremamente fiéis e apegados as suas tra-
dições, foi somente nas três últimas décadas que a dinâmica com 
a sociedade envolvente incrementou-se, com o avanço de proje-
tos missionários que visavam à escolarização e evangelização deste 
povo, utilizando como intermediadores indígenas de outras etnias. 
A escolarização, em conjunto com os fatores advindos do avançar 
das práticas voltadas para a economia de mercado, contribuiu tam-
bém para que se alterasse a convivência com os índios ribeirinhos: 
vários agrupamentos Hupd’äh vivem hoje, em condições precárias, 
de modo quase fixo as margens dos Rios Tiquié e Papuri junto a 
outros povos. A situação de saúde dos Hupd’äh encontra-se em um 
lamentável estado de deterioração. 

Em 1996 a SSL realizou5 um levantamento epidemiológico na região 
e foram visitadas as seguintes aldeias Hupd’äh: Serra dos Porcos 
(Ton Haiã), Cabari (Pindeh), Piracema (Hõpmõi), Taracuá Igarapé 
(Tatdeh), Nova Esperança (Boideh), Barreira (Yuyudeh), Nova Funda-
ção (Pungdeh), Boca do Umari (Penddeh Nu). Foi possível identificar 
os principais problemas de saúde dessa população. Como se tratava 
de um levantamento, não foi realizado exames clínicos em toda a 
população. Esse levantamento colocou em evidencia as observações 
que se seguem. Apresenta um perfil epidemiológico distinto dos de-
mais povos, típico das sociedades de contato recente. Convivem com 
alto grau de doenças transmissíveis somadas as doenças endêmicas 
derivadas do processo de sedentarização, ambas associadas a graves 
deficiências nutricionais. Quanto à tuberculose, esta se encontra em 
uma situação que beira a pandemia, como pode ser visto na amostra 
populacional atendida pela equipe da SSL (veja anexo a este texto o 

5 Os dados deste levantados foram retirados de: Oliveira, N., Machado, M., Argentino, S., e Athias, R.  
“Considerações Sobre Saúde dos Povos Indígenas do Rios Uaupés, Papuri, Tiquié e Aiari” SSL, 1997 - 
Relatório I (Também disponível via internet: http://www.ocara.org.br/ssl)
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gráfico 1 e tabela 1). Os Hupd’äh assistem a contaminação do solo 
e das fontes hídricas; convivem com constantes surtos de afecções 
respiratórias e vêem o esgotamento dos recursos alimentares tradi-
cionais. Este perfil fecha um círculo vicioso, ao condicionar graves 
e constantes perturbações nas atividades essenciais à subsistência 
deste povo. A ocorrência destas afecções seguramente explica a 
mortalidade nestas áreas, bem como possui indiscutível custo social 
visto que acarreta a incapacitação temporária ou permanente para 
execução de atividades quotidianas indispensável à sobrevivência.

Nas aldeias Hupd’äh visitadas existem várias pessoas com história 
pregressa de tuberculose, com tratamento interrompido, e sintomá-
ticos respiratórios. Especificamente, entre os Hupd’äh foram encon-
tradas afecções oftálmicas importantes de etiologia indeterminada, 
sugestiva de tracoma, detectando-se 02 casos de cegueira. Em Nova 
Fundação, foram detectados três casos de desnutrição grave em 
crianças na faixa etária de 01 a 07 anos. Ainda nessa comunidade 
foram realizadas duas remoções de emergência, sendo uma paciente 
com quadro de pneumonia grave e prolapso uterino total e outro 
paciente, adulto, com desnutrição grave e provável tuberculose. Este 
último morreu no Hospital de Taracuá.

As alterações nas condições de vida dos Hupd’äh, advindas das no-
vas formas de convivência com os demais povos, relacionam-se es-
treitamente com este perfil. Ressalte-se ainda que os movimentos 
populacionais relativos aos demais indígenas acarretam sérios riscos 
a saúde deste povo. A situação é mais crítica ainda nos grandes 
povoados nos quais se deterioram as condições de moradia e onde 
o consumo de caxiri, decorrente do excedente de produção de man-
dioca, e o consumo de aguardente, aparentemente configurados 
como um comportamento social reativo, chega a ser socialmente 
desestruturaste.
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Em 1997 a equipe6 da SSL visitou a área Hupd’äh e Yophup com 
acesso pelo Rio Tiquié. Foram 22 comunidades visitadas e nesta 
viagem de além realizar exames físicos e clínicos e 73% da popu-
lação desta região foi feito um prontuário médico com fotografia 
para cada um dos Hupd’äh e Yohup examinados. Vale aqui ressaltar 
algumas conclusões retiradas do relatório da SSL7, também distri-
buído entre as agências oficiais na região. Na ocasião se fazia as 
seguintes observações sobre o quadro de saúde dessa população. 
Os quadros de natureza infecciosa referente ao sistema digestivo 
e respiratório distribuem-se uniformemente entre as amostras po-
pulacionais e afetam particularmente a população infantil na faixa 
de 1 até 9 anos, apresentando índices alarmantes de prevalência. 
Igualmente percebem-se, em todas as regiões, outros importantes 
grupos de patologias constituídos principalmente pelas afecções do 
sistema músculo-esquelético, distúrbios nutricionais, dermatopatias 
e oftalmopatias. Já os quadros digestivos associam-se freqüente-
mente com os diagnósticos de anemia e DPC em graus que variam 
de moderados a severos, visto não ter sido usada metodologia apro-
priada para casos leves. Os números são contrastantes em relação 
aos demais rios: 33% da população na faixa etária entre 0-14 anos 
(n = 287 indivíduos) apresentava quadros anêmicos avançados (pre-
valência de 33 casos por cada 100 habitantes) e 11% apresentava 
Desnutrição Protéico Calórica evidente.

Distintamente das demais regiões a população adulta das etnias 
Hupd’äh/Yohup também apresentam altos índices de anemia e DPC 
clinicamente evidentes. Na faixa etária entre 15 a 50 anos (n = 355 
indivíduos) encontramos taxas de prevalência de 30% e 11% para 
casos de anemia e DPC, respectivamente.
Os dados relativos aos sintomáticos respiratórios demonstraram que 
estes se concentram predominantemente entre indivíduos adultos 

6 A Equipe de trabalho da SSL estava composta pelas Enfermeiras Marina Machado e Simono Argen-
tino, dos Médico Norimar Oliveira e dos Técnicos de Enfermagem Sandro e Alair de Souza
7 Cf. Oliveira, N., Machado, M., Argentino, S., e Athias, R.  “Considerações Sobre Saúde dos Povos 
Indígenas do Rios Uaupés, Papuri, Tiquié e Aiari” SSL, 1997 - Relatório II.
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jovens e a população infantil e parecem indicar certo agravamento 
da situação da tuberculose em relação à população do Rio Tiquié 
como um todo. Esta impressão torna-se evidente em relação aos po-
vos Hupd’äh/Yohup, cuja leitura dos respectivos dados revela uma 
taxa de prevalência assustadora de 12% de sintomáticos respirató-
rios em relação à população visitada, sendo que a grande maioria 
dos casos encontra-se nas faixas etárias entre 1 até 50 anos de ida-
de. Agravam estes dados as informações a respeito de casos de TBC 
pregressa (a maior parte com tratamento incompleto/interrompido) 
e, principalmente, a cobertura vacinal em relação à BCG: 28% da 
população visitada até 14 anos de idade não está vacinada e, em 
relação à população total, 42% estão descobertos. 

As oftalmopatias aparecem em todas as regiões como um impor-
tante grupo de patologias que necessitam de um enfoque especial, 
considerando a dimensão do tracoma na região. Os dados colhidos 
na ocasião indicavam a região do Rio Tiquié (e, particularmente, os 
grupos Hupd’äh/Yohup) constituindo o foco mais importante de 
tracoma, ainda que as demais áreas do Rio Negro devam ser melhor 
investigadas. No Rio Tiquié foram encontrados 11 casos clinicamen-
te avançados de tracoma, grande parte dos quais com seqüelas e dé-
ficits visuais (3 casos de cegueira). Novamente chamam a atenção os 
grupos Hupd’äh/Yohup que apresentam 31 casos de tracoma avan-
çado, com 4 casos de cegueira , ou seja, 5% da população visitada 
apresentando esta patologia. A grande freqüência de diagnósticos 
associados, principalmente entre os grupos Hupd’äh/Yohup, consti-
tui-se indicadores precisos das condições gerais de vida e saúde na 
região do Rio Negro e do nível de desassistência existente.

Além das endemias existentes, a população dos rios convive fre-
qüentemente com epidemias de infecções respiratórias, surtos de 
diarréia e outras doenças tais como a varicela. 

O alcoolismo encontra-se em dinâmica crescente entre os povos 
indígenas da região, sendo o principal produto consumido os des-
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tilados de cana-de-açúcar. Reafirma-se a impressão de insegurança 
alimentar e ocorrência de fome sazonal nas áreas do Rio Negro, 
observando-se grandes dificuldades na obtenção de fontes de pro-
teína animal (caça e pesca). Esta situação parece ser mais grave no 
Rio Tiquié, área de grande pressão demográfica, e pode guardar 
relação com o panorama epidemiológico desta região.

Em 1998 a equipe da SSL preocupada com a questão da tuberculose 
e do tracoma8 na região montou uma viagem específica na área para 
se determinar o número de casos existentes. Foram então visita-
dos, a título de amostragem dois grandes povoados Hupd’äh (Nova 
Fundação e Barreira) Hupd’äh. Efetivaram-se com a colaboração 
do Departamento de Oftalmologia da USP/Ribeirão Preto exames 
oftalmológicos em praticamente toda a população dessas aldeias, 
ou seja, 85% das pessoas de Nova Fundação e 87% das pessoas 
de Barreira foram examinadas. Os exames oftalmológicos realizados 
em 1998, por profissional especializado de 198 indivíduos Hupd’äh 
uma amostra correspondente a 12,4% da população Hupd’äh, em 
duas grandes comunidades já citadas situadas no rio Tiquié. Este 
trabalho confirmou o caráter que já se presumia hiperendêmico do 
tracoma nas áreas estudadas. A taxa de prevalência calculada foi de 
55% e o quadro geral encontrado pressupõe medidas de intervenção 
em massa. Entre 73 crianças de 0 à 10 anos examinadas, ocorreram 
30 casos de inflamação tracomatosa folicular e intensa (prevalência 
de 41%) e 8 casos de cicatrização tracomatosa. Entre 29 mulheres 
examinadas com idade igual ou superior a 30 anos, 65.5% apre-
sentavam cicatrização tracomatosa e 17,2% apresentavam triquíase. 
Um indivíduo cego e outro com perda visual monocular foram de-
tectados na amostra populacional. 

Completando a dramaticidade do quadro, os Hupd’äh parecem não 
encontrar em suas representações culturais respostas adaptativas 

8 Cabe aqui lembrar que em um levantamento da situação de saúde dos Hupdah realizado em 1984 
já se apontava para a existência de tracoma entre a população Hupdah. (Cf. Athias et alii, 1984)
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adequadas para todos estes eventos. São reticentes quanto a mu-
danças de vários dos seus hábitos de vida. Têm grande dificuldade 
de aderir a tratamentos decorrentes da biomedicina e mesmo a tu-
berculose e o tracoma parece ainda não ter uma concepção cultural 
apropriada. A tragédia total só não se configura devido à relativa 
cobertura vacinal destas populações, que necessita ser melhorada.
 
  

A representação de saúde e doença Hupd’äh está alicerçada na con-
cepção de mundo e humanidade que eles possuem sobre a própria 
presença neste mundo terrestre e mundo não terrestre. Esta cosmo-
logia9 parte do princípio da existência de vários mundos sobrepostos 
uns aos outros. O mundo terrestre [s’áh] é aquele em que nós (índios e 
não índios) vivemos com nosso corpo, e está situado entre duas extre-
midades de um plano contínuo: do lado leste (mer’ah),  encontra-se 
o wero ip mòy, ou seja, a casa do pai do sol e da lua (diferentemente 
das outras línguas da região os Hupd’äh designam tanto o sol como a 
lua pelo mesmo termo: wero), e na outra extremidade oeste (pör’ah)10 
está o s’áh’tút ní, onde nascem todos os rios e onde se encontra o 
gelo. Os outros mundos estão localizados de uma forma vertical em-
baixo da terra e das águas (s’àk’mòy e o pèj) - mundo dos espíritos 
dos umaris e buritis outros acima da terra em direção ao céu infinito 
(K’èg-teh mòy, wero-m’èh móy, sud-mòy / mundo de K’èg-teh, das 
estrelas, dos urubus e finados). Estes mundos são todos habitados 
por entidades mitológicas na forma de animais, frutas e energias. O 
mundo terrestre está preso, ou como eles dizem amarrados, por cipós 
ou cordão [tit] uma energia cuja fonte principal vem da coca [pu’uk]. 

9 Os elementos da cosmologia Hupdah apresentada aqui não vem de uma versão não autorizada pe-
los hupdah. São elementos que foram colhidos durante minhas pesquisas de campo entre os membros 
do clã txókwótnohkorntenre. Observa-se, porém que existem diferenças, quando se compara com 
outras versões de outros clãs. Cf. também  Reid, H. (1979) ome Aspect of  Movement, Growth and 
change among the Hupdu Maku Indians of Brazil. Tese de Doutorado, mimeo
10 Na realidade, esses sentidos de orientação tem o rio grande como referencias, literalmente mer’ah 
significa rio abaixo e pör’ah significa rio acima.

O Sistema Médico Hupd’äh
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O corpo [sáp] dos Hupd’äh e de todos os humanos está em oposição 
a todos os seres “vivos”, que poderiam ser classificados como “espí-
ritos” o quais se manifestam não através do [sáp], porém em outras 
formas imateriais. Os Hupd’äh afirmam ter dentro do próprio corpo 
um lugar, uma energia central que poderíamos analogamente iden-
tificar como sendo a alma [hãwäg]. São unânimes em afirmar que 
este ponto situa-se no peito na altura do coração. Aliás, o coração na 
anatomia Hupd’äh tem o mesmo nome, hawang. As pessoas ao nas-
cerem e ao receberem o nome clânico começam a se fortalecer e assim 
iniciar o processo de crescimento do hãwäg (que é ainda pequeno e 
vai crescendo ao mesmo tempo em que o corpo físico).

Quando se utiliza a coca [pu’uk], o tabaco [hùt] ouo kapì (Baniste-
riopsis caapi sp.)11 pode-se perceber o hãwäg. O pajé utiliza-se des-
tas plantas o karpi (Banisteriopsis sp.)12 pode-se perceber o hawang. 
O pajé utiliza-se destas plantas para sonhar e assim obter um diag-
nóstico de um doente. O pajé é o único que em um transe ou sonho 
percebe o hãwäg de seu paciente. No entanto outros Hupd’äh infor-
maram que quando estão comendo o pu’ùk também pode perceber 
o hãwäg de outras pessoas. Porém em caso de diagnósticos apenas 
um iniciado ou um pajé pode oferecer.

Um Hupd’äh, além de ter seu sáp (corpo) seu hãwäg (alma) possui 
também um b’at b’ que poderíamos chamar de seu próprio fan-
tasma ou sua sombra. O termo b’at b’12 é bastante usado e não 
encontramos um cognato em português que pudesse expressar a 
semântica deste conceito. Usa-se também este termo para chamar 
a escuridão ou como eles dizem: na escuridão está o mundo dos 
baktup é no escuro onde se pode perceber os b’at b’däh. Esta enti-
dade está geralmente associada às forças negativas e malévolas. Na 

11 Conhecido também como ayuaska, cipó, yagé. Está associado ao tit, o cordão ou cipó que interliga 
os mundos. 
12 Ao se escutar as interpretações semânticas deste termo há uma tendência para traduzir como 
espírito, porém pode se prestar a ambigüidades. Talvez  utilizar o termo como uma das forças vitais 
do mundo físico. Sendo essa associada a coisas ruins.
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floresta quando se está acampado, antes de dormir é obrigatório 
comer o que se tem preparado, pois se por acaso deixa-se alguma 
comida os Baktupdë aparecem para comer, dizem os Hupd’äh. Este 
termo também é confundido com o “diabo”, devido à influência 
católica que traduziu o termo tukano wãhtí, o correspondente do 
b’at b’ entre os povos Tukano. Os corpos dos animais possuem ape-
nas o b’at b’däh não têm o b’at b’. Alguns dizem que o cachorro 
pode até ter seu próprio b’at b’, pois ele é capaz de perceber outros 
b’at b’däh na escuridão.

Se a vida, a consciência vem através do desenvolvimento do hawang, 
a morte aparece quando a pessoa perde o seu próprio hawang ou 
quando o pajé determina que pessoa esteja sem seu hãwäg. É possí-
vel encontrar uma pessoa já com a morte determinada. Geralmente 
permanecem deitadas na rede esperando que o corpo pare de fun-
cionar. Após a morte o sáp (corpo) é enterrado o hãwäg vai para o 
mundo das “almas” que fica próximo ao mundo de Kég-teh e outros 
heróis, no alto do céu, enquanto o b’at b’ (fantasma) permanece 
na terra ainda por um tempo, depois vai para um mundo que está 
localizado embaixo das águas, (porém podendo, de vez em quan-
do aparecer na terra). A materialização do b’at b’ está em todas as 
secreções do corpo tais como a urina, o suor, o catarro, o sangue e 
as fezes. É através destas secreções por onde todos os malefícios, 
portanto as doenças podem penetrar. 

O mal estar a doença e a saúde está no equilíbrio e no desequilíbrio 
dessas duas forças ou energias existentes em nosso corpo: o hãwäg 
e o b’at b’.. Cada iniciado conhece as cerimônias de proteção e de 
fortalecimento do hãwäg. Todas as cerimônias de cura [bi’ìd] invo-
cam as forças da floresta para o fortalecimento do hawang e redução 
da influência do baktup sobre o hãwäg. Se um Hupd’äh está doente 
ou sente-se mal, é comum vê-los apontando primeiramente para o 
coração, mesmo que a doença esteja localizada em outro lugar do 
corpo. A doença então significa, em última análise, uma manifestação 
da fraqueza do hãwäg e um domínio maior do b’at b’ sobre o corpo.
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O sistema médico dos Hupd’äh é mediatizado por pessoas, geral-
mente do sexo masculino, iniciadas, possuidoras das “chaves” que 
abrem os diversos mundos na busca de interpretação para aconteci-
mentos que se desenvolvem no s’áh, nesta terra. Cada clã possui um 
conhecimento específico sobre a forma de se tratar. De acordo com 
os Hupd’äh tudo o que acontece aqui neste mundo, de certa forma, 
já aconteceu nos demais mundos em um tempo mítico. Portanto 
para tudo há uma interpretação e esta pode ser encontrada nas 
estórias de k’ég-teh (filho do osso), o demiurgo, criador de todas as 
coisas terrenas ao Deus dos cristãos. O sistema médico é um sistema 
xamânico, tanto no que se refere às representações de saúde, doen-
ças como em suas práticas terapêuticas. 

As doenças poderiam ser classificadas dessa maneira: (a) as que levam 
a morte, as mais graves provocadas por outros (pajés) que são envia-
das através de encantamentos que dificilmente se sabe a origem. Esses 
sopros dizem os Hupd’äh são fortes e mortais; (b) as provocadas por 
veneno preparados e misturados nas bebidas e comida. Estas podem ser 
curadas, caso conheça-se a origem, ou seja, de onde ela veio e quem 
as enviou; e (c) as doenças provindas através da floresta, do rio e as 
provocadas pelos seres do ar. Para este tipo de doenças as curas podem 
ser encontradas desde que sejam realizadas através do bi’ìd..

O bi’ìd. um termo que significa um conjunto de práticas rituais que 
vão desde ao um simples benzimento até as práticas mais compli-
cadas de feitiço. Todas as práticas de cura são realizadas, e media-
tizadas através da palavra. O termo, bi’ìd pode ser traduzido como 
“sopro”, em alusão a forma de como o terapeuta fica recitando as 
fórmulas, como num sussurrar de palavras com a uma cuia perto da 
boca.  No português regional, o termo soprar atualmente está asso-
ciado a pratica xamânica. O curador geralmente usa uma pequena 
cuia onde é colocada água ou alguma erva para a pessoa ingerir, ou 
passar no corpo. O mais importante não está no conteúdo da cuia e 
sim no “sopro” no bi’ìd, no saber recitar a fórmula.  Em muitos dos 
casos o pajé não precisa ver o paciente. Nos casos em que o pajé 
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necessita ver o paciente, este se prepara antes, pode tomar o karpi 
quando necessário, porém sempre estão com o tabaco (hunt) e com 
a coca (puhunc). Ao examinar o paciente o pajé demora-se mais 
segurando o braço esquerdo para ver como está o baktup do indi-
víduo. Acreditam que no sáp (corpo) existem dois pontos centrais 
onde se deve procurar o equilíbrio. Geralmente a prática é fortalecer 
o hãwäg que está situado na altura do coração e diminuir o poder 
do b’at b’  sobre o sáp que, de acordo com a maioria dos Hupd’äh, 
está localizado no braço esquerdo. Este trabalho pode demorar 
horas. O paciente deve observar uma dieta para que haja o efeito 
desejado. As dietas geralmente contemplam a interdição de comer 
assados, sal e pimentas. Outra interdição, quase sempre, imposta é 
não tocar mulher menstruada e abstinência sexual por um período 
prescrito pelo pajé. O paciente geralmente deve permanecer deitado 
a maior parte do tempo.

Na realidade, o sistema médico Hupd’äh não difere da prática médi-
ca ocidental com relação a operacionalização das noções de doença 
e saúde. As diferenças entre a concepção da medicina Hupd’äh e 
a ocidental situam-se nas etiologias e nas práticas terapêuticas. A 
aceitação de muitos Hupd’äh de alternativas de cura não indica 
necessariamente, uma mudança nas representações das doenças ou 
uma diminuição do uso de práticas xamânicas nos casos de uma 
comprovada eficiência de cura. Os Hupd’äh continuam interpretar a 
doença através de sua concepção de mundo e das forças e energias 
operantes neste mundo terrestre.

O processo terapêutico nos sistemas médicos indígenas insere-se 
como um conjunto de interpretações sobre as doenças entre os in-
divíduos: as pessoas que tem um poder, as chaves da cura. O sistema 
médico Hupd’äh não pode ser considerado como autônomo e sim 
encontra-se sempre em processo de negociação e pode sofrer trans-
formações quando ocorrem mudanças significativas no contexto 
político-social das populações Hupd’äh.
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Em Janeiro de 1998 passei passei 28 dias na comunidade de Barreira 
com o intuito de investigar como os moradores estavam percebendo 
as doenças e situação geral. Neste período procuramos apresentar 
alguns dados sobre a situação de saúde da região e verificar a re-
ação. Foi enfatizada neste trabalho principalmente a questão da 
tuberculose.  Houve oportunidade de discutir possíveis alternativas 
com relação ao tratamento de tuberculose.

Os Hupd’äh chamam a tuberculose de b’at b’pãt13 (literalmente: 
cabelo do baktup/) como os Hupd’äh a denominam, é uma do-
ença recente, ainda está em elaboração no processo terapêutico 
Hupd’äh. Está saindo das categorias de doenças que levam a morte 
para aquelas que podem ser curadas. A doença parece não estar 
associada ao mundo dos brancos como claramente está a gripe.  
B’at b’pãt na realidade é um termo usado nas línguas da região para 
identificar um conjunto de práticas xamânicas quando aplicada por 
algum pajé o resultado é devastador. A pessoa que recebeu o male-
fício do b’at b’pãt morre exatamente como um portador de TB vem 
a falecer, ou seja, tossindo bastante e cuspindo sangue. Em outras 
palavras, o b’at b’pãt é o último estágio da tuberculose.

Como o b’at b’pãt ocorre geralmente entre os adultos e velhos, a morte 
já é esperada. Para os Hupd’äh quando uma criança nasce o hãwäg 
ainda é pequeno e precisa crescer na medida em que a criança cresce. 
Contrariamente, o b’at b’ pessoa já nasce grande e vai diminuindo de 
tamanho na medida em que a pessoa vai envelhecendo. O tamanho 
destas duas forças, residentes no sáp, seguramente tem a ver na inter-
pretação da tuberculose. Uma pessoa em idade bastante avançada que 
morre, mesmo que seja em conseqüência de uma tuberculose, morreu 
velho. Estes dizem nau’ná’í que dizer ‘morreu bem’ ou seja completou 
o ciclo, morreu com seu hãwäg  grande e seu b’at b’ bem pequeno.

13 Os Tukano se referem a tuberculose como Wãhtí-poari a tradução é a mesma (Cabelo de Wàhtí)

Alternativas 
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Para retirar o baktup’pãt do corpo, o pajé - segundo informaram 
utiliza-se da farinha de mandioca em uma cuia juntamente com 
fórmulas de encantamento. A cuia é deixada embaixo da rede du-
rante a noite. Eles dizem que quando chega a este ponto não tem 
mais cura. Cheguei a presenciar pessoas neste estágio e estas viviam 
normalmente deitadas na rede a espera que o seu corpo deixasse de 
funcionar. Dificilmente pode-se convencer uma pessoa, neste está-
gio, que esta poderia ainda ter a cura. 

O tratamento da tuberculose constitui-se hoje, um desafio para 
quem trabalha na área da saúde com estas populações. Os Hupd’äh 
só conseguem diagnosticar uma tuberculose, geralmente na fase 
terminal. O processo inicial da doença - como o emagrecimento, o 
cansaço, as tosses crônicas, - é visto independentemente e não está 
associado ao b’at b’pãt. Os sintomas são tratados de forma isolada, 
dentro daquela mesma concepção de fortalecimento do hãwäg. 

Por outro lado, o paciente Hupd’äh que necessita de uma cura es-
pecífica, não procura o pajé pessoalmente. A procura é intermediada 
por outra pessoa, membro de seu núcleo familiar. É muito comum 
em toda a região esta prática de utilizar-se de outras pessoas para 
se buscar um tratamento. Procuram-se remédios geralmente para 
outras pessoas. O mesmo se dá quando se está escutando a historia 
clínica do paciente, geralmente é outra pessoa do grupo familiar do 
paciente, que responde às questões. Da mesma forma um paciente 
indígena não vai atrás do agente de saúde se este habitar em uma 
aldeia diferente. Dizem que não querem levar a doença. Daí a neces-
sidade se ter certeza quem é o doente que necessita a  medicação.

Outra questão mais geral relacionada a região como um todo se tra-
ta dos Agentes Indígenas de Saúde que além de serem reduzidos em 
número, estes tem a responsabilidades de visitar as aldeias Hupd’äh. 
Como todos os AIS são dos grupos Tukano, dificilmente esses servi-
ços de visitas às aldeias Hupd’äh são efetivados. Em outras palavras, 
não existe  ainda na área toda nenhuma forma específica de acom-
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panhamento à tratamentos, como a tuberculose, em se tratando de 
populações Hupd’äh.

Devido ao tratamento prolongado e geralmente fora de sua os 
Hupd’äh são reticentes em sair para um tratamento. Eles não se 
sentem bem em permanecerem com outras pessoas de outras etnias 
tanto nos hospitais da missão e mesmo na Casa do Índio em São 
Gabriel da Cachoeira. Como geralmente as pessoas que são removi-
das para esses centros de referência estão já em estado avançado e 
dificilmente voltam para morrer em suas aldeias esses espaços são 
conhecidos como lugares da morte.

Levando essas questões em consideração os Hupd’äh perguntaram 
da possibilidade de receber o tratamento em suas aldeias ao invés 
de viajarem para algum centro. Nessa ocasião, pode ser percebida a 
necessidade de outros medicamentos que pudesse curar casos mais 
agudos. Percebeu-se a necessidade acompanhamento de saúde nas 
áreas Hupd’äh como sendo importante não só para adesão aos tra-
tamentos, mas para ser ter um quasro mais correto a situação de 
saúde dessa população. Surgiu a idéia de construir uma casa de tra-
tamento o que eles chamaram de yõh móy, para as pessoas doentes 
de tuberculose favorecendo para que as pessoas de sua região pu-
dessem receber o tratamento no local. Eles já percebem que pessoas 
com tuberculose podem ser curadas. Ou seja, que existem remédios 
para essa enfermidade. Tiveram notícias através de outros Hupd’äh 
que estiveram em tratamento seja no hospital das missões ou mes-
mo em São Gabriel sobre o processo de cura. 

Esta casa não seria permanente, sim um caráter temporário e deveria 
ter o acompanhamento de um profissional de saúde durante o perí-
odo dos tratamentos. A formas de operacionalizar esta possibilidade 
ainda estão em discussão entre os membros da equipe e da comuni-
dade. Durante esses dias na aldeia de Barreira, identificou-se inclu-
sive o local onde poderia eventualmente ser construída essa casa de 
tratamento temporária. Esse local fica à 45 minutos do povoado de 
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Barreira e está situado em uma encruzilhada de caminhos. A leste o 
caminho que vai em direção à Nova Fundação e a oeste o caminho 
que leva a B’öydeh e a Taracua Igarapé e poderia eventualmente 
receber pessoas para tratamento de outras aldeias uma vez que os 
clãs desta região são todos afins.

Nota-se que, embora o tracoma consista um problema de saúde 
antigo na região, principalmente nas aldeias Hupd’äh, até o ano 
de 1997, carecia de uma melhor caracterização epidemiológica que 
pudesse identificá-lo como um sério problema de saúde pública no 
Rio Negro. Essas manifestações oftálmicas foram também sempre 
percebidas como sendo uma doença dos Hupd’äh. Durante os anos 
setenta, dois Hupd’äh, de Nova Fundação, já em estados avançados 
de perda de visão, estiveram por certo períodos em Manaus no Hos-
pital Tropical, pois procurava-se identificar a falta de visão, destes 
índios com a orconcecose levando-se em consideração o avanço 
dessa afecção na área Yanomami.

Em 1997, uma equipe de profissionais da Saúde Sem Limites regis-
trava que vários casos de tracoma, em estágios avançados, foram 
notificados, principalmente entre os Hupd’äh e Yohup habitantes 
das adjacências do Rio Tiquié. Em contrapartida, a população Tuka-
no, ainda que habitando espaços geográficos contíguos, apresentava 
somente 8 casos, sendo que 7 localizavam-se apenas em uma única 
comunidade situada à cabeceira do Igarapé Castanho (afluente do 
Rio Tiquié). Os relatórios de atividades SSL, de fevereiro de 1997 a 
setembro de 1997 informam que foram visitadas 22 comunidades 
Hupd’äh e Yohup, e 40 comunidades Tukano situadas no Rio Tiquié. 
Entre os 655 indivíduos Hupd’äh e Yohup examinados, 5% dos mes-
mos apresentavam sinais avançados de tracoma (não foi realizada 
a reversão palpebral: os sinais consistiam basicamente de triquíase, 
entrópio, opacificações corneanas, sinais flogísticos intensos soma-
dos à história compatível com tracoma e déficits visuais). Entre os 
Tukano do Tiquié (população estimada de 1800 indivíduos), como 
já foi dito, foram registrados somente 8 casos semelhantes.
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Para um trabalho de saúde entre os Hupd’äh deveria levar em con-
ta a interdisciplinaridade. Ou seja, os programas de saúde apenas 
tendo o componente de assistência não seriam tão eficientes a mé-
dio e nem longo prazo. Como esta população encontra-se em um 
estado de abandono necessita-se neste momento de um programa 
emergencial para tratar principalmente da tuberculose e do traco-
ma, porém após essas ações emergenciais deveria se implantar um 
programa mais amplo que dê conta de outros fatores que levem a 
uma melhor qualidade de vida. Frente a esta situação, a formação 
de AIS Hupd’äh precisa ser diferenciada dos demais agentes da re-
gião. É preciso não somente conferir assistência preventiva e curati-
va a este povo mas também revitalizar a sua rica cultura, reconstruir 
sua base produtiva e optar por um modelo educacional diferenciado 
e culturalmente adequado, que possa resgatar e reforçar a auto es-
tima deste povo...
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A tabela 1 e o Gráfico 1 refere-se aos casos reportados na viagem 
de campo às áreas Hupd’äh visitadas com objetivos de se ter um 
diagnóstico da situação de saúde dessa população

Anexo 1

TABeLA 1
Diagnósticos realizados nas Áreas Hupd’äh - Equipe SSL - NOV/DEZ 1996.

          FAIxA ETáRIA
DIAGNóSTIcO

0 - 
11m

01 - 
04a

05 - 
09a

10 - 
14a

15-
19a

20 - 
30a

30 - 
50a

50 - 
60a

60a 
- +

TOTAL

Diarréia 1 7 1 1 10

Verminose 12 6 2 2 22

OMA /otalgia 1 3 4

IVAS 2 12 1 4 4 2 25

TBc Pregressa 2 4 3 9

TBc Suspeita 2 1 1 1 9 4 18

TBc 1 1

TBc comunicantes 2 2

Oftalmopatia à escl. 1 1 2 2 1 1 8

conjuntivite 1 2 1 1 5

Amaurose 1 1 2

Impetigo 1 3 1 5

Escabiose 2 1 2 5

Outras afec. Dermat. 2 1 1 2 6

Anemia 1 5 2 1 9

DPc 1 6 2 1 3 2 1 16

Alt. Sist. Musc. Esq. 1 1 1 3

Tunguiase 9 2 2 13

Outros 3 2 1 5 14 1 26

TOTAL 8 63 25 4 2 21 41 14 11 189
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Gráfico 1
Diagnósticos realizados nas Áreas Hupd’äh - equipe SSL - nov/dez 96

Sint. Resp.= Sintomáticos Respiratórios: Este termo refere-se a in-
divíduos com tosse e expectoração há mais de 03 semanas e outros 
sinais e/ou sintomas sugestivos de TBC pulmonar.

Os dados das tabelas 2 e gráfico 2 referem a viagem realizada em 
1997 na área Hupd’äh/YoHupd’äh do Rio Tiquië onde foram visita-
das 22 aldeias e 73% população foi examinada física e clinicamente.

Anexo 2

Tabela 2
Diagnósticos realizados nas comunidades Hupd’äh/YoHupd’äh - 

Rio Tiquié - SSL - jun/jul/97
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AGRAVOS
00-
11m

01-
04a

05-
09a

10-
14a

15-
20a

21-
30a

31-
40a

41-
50a

51-
60a

>60a TOTAL

Parasitoses 
Digestivas

23 55 27 27 23 26 19 8 6 214

Diarréia 2 4 1 7

Síndrome
dispéptica

2 2

Hérnia 
umbilical

1 1

IVAS 2 18 2 1 2 25

Sintomático 
Respiratório

4 4 5 7 16 19 14 9 2 80

TBc Pregressa 1 1 4 2 8

Afecções
otológicas

1 1 2

Dermatoftoses 1 3 4 4 10 4 6 5 2 39

Impetigo /
Piodermite

2 5 3 1 1 12

Escabiose 1 1 1 1 4

Tunguíase intensa 1 1

Outras 
dermatopatias

1 1 3 3 3 4 1 1 3 20

Oftalmopatia
à escl.

1 1 2 3 3 2 2 1 15

Tracoma 6 2 1 1 4 7 1 3 2 27

Amaurose por 
tracoma

2 2 4

conjuntivite 1 6 1 1 1 1 11

Afec. sist. musc. 
esq.

1 2 2 3 3 5 3 2 2 23

Anemia 3 16 47 28 29 23 28 18 8 5 205

DPc moderada / 
severa

2 17 10 3 2 5 4 7 3 4 57

Sem marca de 
BcG

9 24 30 18 41 59 43 26 16 6 272

*Outros 2 14 15 9 5 8 7 3 2 1 66

TOTAL 1095
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Desse modo, nos meses de setembro e outubro de 2007, foram re-
alizadas as oficinas iniciais com comunidades Hupd’äh de Barreira 
Alta, Taracuá Igarapé, Nova Esperança e Santa Cruz e Nova Funda-
ção. Para a realização das oficinas, os planos de atividades e roteiros 
das entrevistas foram discutidos e repensados com os professores e 
AISs das comunidades. Procurou-se sempre desenvolver as ativida-

Diagnóstico Situacional Participativo 
entre os HUPD’ÄH

Danilo Paiva

Introdução

O projeto “Diagnóstico Participativo entre os Hupd’äh” tem como foco 
a realização de uma análise sobre o impacto do processo de seden-
tarização dos Hupd’äh nas condições de vida e saúde dessa po-
pulação. Busca-se a construção coletiva e participativa de estraté-
gias para a melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Para tanto, 
delimitou-se que o diagnóstico seria realizado em quatro aldeias 
Hupd’äh, todas próximas ao rio Tiquié. Num segundo momento, 
o projeto prevê a realização de seminários nas comunidades para, 
a partir das informações coletadas, promoverem a discussão sobre 
estratégias viáveis que garantam a melhoria das condições de vida e 
o etnodesenvolvimento dessa população. 

capítulo II
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des a partir da problematização, visando a suscitar posturas ativas e 
críticas nos participantes. Todas as atividades contaram com grande 
participação e envolvimento das comunidades.

São apresentadas, nesse relatório, as descrições das atividades rea-
lizadas com as comunidades Assim, as conversas com os velhos que 
permitira aos participantes tomarem contato com toda a magia e 
equilíbrio que havia nos “sítios velhos”, quando as aldeias eram pe-
quenas, havia muita festa e tinha-se pouco contato com os brancos. 
Baseando-se nos relatos dos velhos, os participantes construíram 
coletivamente mapas que descreviam o território Hupd’äh e o pro-
cesso de sedentarização.  Numa terceira atividade, houve o debate 
onde os participantes comparavam a vida dos antigos à vida atu-
al, e a vida em comunidades pequenas àquela das grandes aldeias. 
Por fim, o papel de cada instituição que trabalha com os Hupd’äh 
era discutido. À luz dessa discussão, os participantes relacionavam 
os problemas das comunidades cada instituição. Paralelamente a 
essas atividades, foram realizadas as oficinas de artesanato onde, 
através da promoção de um espaço que permitisse o aprendizado 
das técnicas necessárias à construção dos instrumentos de trabalho, 
masculinos e femininos, os participantes deveriam refletir sobre suas 
relações com o meio ambiente, com os comerciantes e com a trans-
missão do saber tradicional. Além disso, em todas as comunidades 
a equipe, Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e professores realizaram 
entrevistas nas casas para compor um levantamento sobre ativida-
des de trabalho, consumo alimentar, cidadania, demografia e pontos 
de vista sobre o processo de sedentarização. Os questionários elabo-
rados coletivamente encontram-se em anexo. Os dados e interpreta-
ções estão sendo preparados para a publicação de uma apostila que 
servirá de base ao seminário, e serão apresentados no relatório final. 

Configura-se assim um trabalho que, ao buscar uma melhor compreensão 
sobre o processo de sedentarização dos Hupd’äh, pretende intervir nos 
problemas gerados pela falta de alimentos, contaminação de igarapés, 
conflitos étnicos por território, questões relativas ao lixo e saneamento. 
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A elaboração das técnicas de coleta para esse trabalho foi constitu-
ída à medida que a equipe foi refletindo sobre os dados e relatórios 
de trabalhos anteriores desenvolvidos com os Hupd’äh. Tratando-se 
de um diagnóstico participativo, havia a necessidade de elaborar 
atividade que gerassem a reflexão, o debate e a problematizarão. 
Para que o processo de sedentarização e suas conseqüências pu-
dessem ser mais bem compreendidos, foi importante a elaboração 
de atividades onde o foco de análise incidisse por um lado sobre a 
relação dos Hupd’äh com seu território, e por outro lado sobre as 
mudanças que ocorreram nos costumes, modos de vida, formas de 
trabalho e saúde. Desse modo, atividades foram pensadas para que 
houvesse o envolvimento coletivo da comunidade. Além das ativi-
dades presentes nas oficinas, foram construídos instrumentais de 
análise com professores e AISs. Assim, as entrevistas quantitativas e 
qualitativas permitiriam uma melhor contextualização das interpre-
tações constituídas nas oficinas.

Para a realização do trabalho, foi composta uma equipe interdisci-
plinar. Dela fazem parte um antropólogo, uma cientista social que 
desenvolve trabalho de educação com as populações Hupd’äh há três 
anos e uma especialista em alternativas econômicas. Contou-se com 
a colaboração de uma enfermeira que coordena os Projetos da SSL 
na região desde 2003. Após conversas iniciais para a estruturação do 
diagnóstico, a equipe decidiu que seria melhor desenvolver a oficina 
em dois momentos. Num primeiro momento, seria realizada a ofici-
na do diagnóstico participativo com atividades práticas (oficinas de 
artesanato, elaboração de mapas), atividades de debate e constru-
ção coletiva (conversa com velhos, mapa, identificação dos proble-
mas atuais e possibilidades de superação), entrevistas (qualitativas e 
quantitativas). Assim, haveria um momento inicial de fortalecimento 
da participação social dos Hupd’äh na discussão dos problemas que 
afetam sua qualidade de vida e saúde, e de levantamento de dados 
sobre o modo de vida antigo e atual, situação da saúde, e relações 

Estratégias Metodológicas
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com o meio ambiente. Com base nesses dados seria feita uma análise 
inicial pela equipe e, posteriormente, realizada uma segunda etapa da 
oficina diagnóstica com a ida a campo da especialista em alternativas 
econômicas. Nesse segundo momento, seria feita uma pesquisa par-
ticipativa sobre as atividades de trabalho dos Hupd’äh, uma descrição 
de suas relações com o meio ambiente e discussões sobre projetos 
viáveis para a promoção do etnodesenvolvimento das comunidades.

A primeira parte da oficina buscou contrastar o modo de vida dos 
Hupd’äh do tempo das malocas com o modo de vida atual. Para 
tanto, um velho era convidado a contar suas lembranças sobre a 
vida dos antigos Hupd’äh, sua infância, iniciações, rituais, festas, 
trabalhos, contato com os “brancos” e sobre sua percepção das mu-
danças ocorridas no modo de viver de seu povo. Os participantes 
deveriam fazer perguntas e anotar pontos importantes das falas dos 
velhos. Acompanhar as mudanças tanto no modo de vida, quanto 
na relação com o território em uma biografia, permitiu a reflexão 
sobre um modo de vida possível e diferente do atual. 

A representação dessa história através da construção coletiva de um 
mapa (ocupação territorial) levou a uma reflexão prática e lúdica 
sobre o modo como o processo de sedentarização modificava as 
relações dos Hupd’äh com o espaço e com a natureza. Perceber-se 
enquanto membros de um povo que morava em outra região, que 
caçava e pescava em outros lugares, visitava freqüentemente os lu-
gares sagrados, etc., foram aspectos importantes dessa atividade.

Informados por esses dois momentos de reflexão sobre o passado e 
sobre a mudança, os participantes estabeleciam os contrastes com 
a vida atual. Assim, os problemas enfrentados no dia a dia, as difi-
culdades no trabalho, na aquisição de alimentos, nas condições de 
saneamento e saúde, na diminuição do número de festas ia caracte-
rizando vida nas grandes aldeias.  

Debatidos os problemas principais que atingem as comunidades 
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devido ao processo de sedentarização, era necessário suscitar uma 
reflexão pró-ativa nos participantes diante dos impasses de sua rea-
lidade. A apresentação das instituições que trabalham com as comu-
nidades Hupd’äh permitia que possibilidades para a superação dos 
problemas fossem visualizadas. Em seguida, a discussão sobre a qual 
instituição deveria ser relacionado cada problema contribuiu para a 
percepção do contexto político no qual estão inseridos e como sua 
atuação ativa poderia auxiliá-los na superação das dificuldades atu-
ais. Por fim, a atividade contribuiu para avaliar como a própria SSL 
é vista nesse contexto. 

As oficinas de artesanato corresponderam a uma solicitação das 
próprias comunidades. Criar um espaço prático-pedagógico onde os 
conhecimentos tradicionais dos (as) velhos (as) pudessem ser trans-
mitidos aos (às) mais jovens possibilitou a reflexão sobre como, no 
aprendizado das técnicas do artesanato, todo um saber sobre o meio 
ambiente, o território, as tradições, as mudanças e os problemas das 
comunidades podia ser compreendido. 

Por fim, as entrevistas qualitativas e quantitativas, elaboradas de 
forma participativa com professores e AISs, possibilitou a contex-
tualização maior sobre a abrangência dos problemas gerados pelo 
processo de sedentarização. Em cada comunidade foram entrevis-
tados velhos (as), adultos (as) e jovens com base num roteiro semi-
aberto. Entrevistas com questionários foram feitas na maior parte 
das casas das aldeias. Esses dados somaram-se àqueles dos arquivos 
da SSL sobre o perfil epidemiológico das populações Hupd’äh colhi-
dos pela equipe da SSL nos anos de 2006 e 2007. 

1. Velhos: Através da reconstituição biográfica da vida dos velhos, 
as entrevistas buscam reconstituir o modo de vida dos Hupd’äh, e 
perceber como o modo de vida semi-nômade relaciona-se com o 
território tradicional . O processo de sedentarização e as mudanças 
ocasionadas pelo contato com a Igreja e com o Estado são igual-
mente tematizados nessas entrevistas. 
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2. Adultos: Nascidos em sua maioria em grandes comunidades oca-
sionadas pelo processo de sedentarização, os adultos revelam um 
modo de vida marcado pelo contato com a Igreja e com os brancos. 
Alguns destes, por terem estudado em escolas das missões, falam o 
português e o tukano. Em sua maioria, os adultos esforçam-se por 
aprender o português e por assimilarem uma série de hábitos dos 
“brancos”. Através da entrevista busca-se entender a diferença entre o 
modo de vida desses adultos e aquele dos “velhos”. Gostos, problemas, 
trabalhos e diferentes relações entre esses adultos e o espaço podem 
ser fundamentais para entender melhor o processo de sedentarização. 

3. Jovens: Possuindo grande dificuldade em expressar-se em portu-
guês, tendo sido sujeitos, de diferentes formas, à escolarização, os 
jovens possuem percepções distantes do território e cultura dos an-
tigos Hupd’äh. Muitos se mostram adaptados a gostos e aspirações 
dos “brancos”. A entrevista deve suscitar a reflexão sobre o modo 
de vida atual, os gostos, aspirações e formas de atuação e trabalho 
dos jovens. 

4. Questionários: Foram realizados dois tipos de questionários. Um 
voltado para a entrevista individual específica a faixa etária, e outro 
voltado para a entrevista por família. O primeiro tem o objetivo de 
conhecer a maneira como velhos adultos e jovens Hupd’äh perce-
bem seu cotidiano e como refletem sobre a vida em suas comuni-
dades. O segundo busca analisar, a partir dos dados coletados, o 
estilo atual de vida dos Hupd’äh e os impactos do contato com a 
sociedade nacional.

Através da representação do território, do processo de sedentari-
zação, das falas dos velhos, dos debates, da visualização das ins-
tituições que atuam na região, das oficinas de artesanato e das 
entrevistas acredita-se que essa primeira etapa do diagnóstico par-
ticipativo tenha contribuído para a análise do impacto do processo 
de sedentarização, e para a construção coletiva de estratégias para 
a melhoria da qualidade de vida desse povo. 
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As reuniões com as comunidades ocorreram, geralmente, na manhã 
do dia seguinte à chegada da equipe na casa comunitária das aldeias. 
Sempre participaram das reuniões os professores, capitães, velhos e 
mulheres. Aos poucos, íamos contando o porquê de estarmos lá, e 
qual seria nosso trabalho nos dias que se seguiriam. Conversamos mui-
to sobre o que seria uma pesquisa participativa, e sobre a importância 
de que houvesse a participação de vinte pessoas em todo o processo. 

Seriam três dias de trabalho que estavam divididos entre as oficinas 
de artesanato e a oficina do Diagnóstico Participativo. A principio, 
a oficina seria de 3 dias, por meio período cada, assim como foi 
em Barreira e Taracuá Igarapé, mas por motivo de compromisso da 
comunidade com as irmãs salesianas isto não foi possível. Sendo 
assim, marcamos dois dias, manhã e tarde. Foi decidido que seria 
realizada a oficina de artesanato em meio período, pois os Hupd’äh 
queriam muito, gostam que os jovens participem destes aprendiza-
dos com os mais velhos. Na oficina realizada com as comunidades 
de Nova Esperança e Santa Cruz, participaram 10 pessoas, sendo 
2 de Nova Esperança, o capitão João e sua esposa Verônica e 8 
pessoas de Santa Cruz, o velho João e sua esposa Joana, Miguel, 
Verônica, Adão, Maria Diva, João Batista e Francisco. O pequeno 
número de habitantes, as dificuldades logísticas e o envolvimento 
de quase toda a comunidade de Nova Esperança nos trabalho de 
extração do cipó explicam os motivos da pouca participação, mas 
que, no caso de Santa Cruz, manteve a proporcionalidade esperada. 
Primeiro, seria realizada uma conversa com um ou mais velhos das 
comunidades sobre a vida de antigamente. Num segundo momento, 
as pessoas confeccionariam um mapa e, em seguida, se iniciaria um 
debate sobre a vida de antes e a vida atual. Por fim, os facilitadores 
fariam uma explanação sobre as instituições nacionais e locais que 
trabalham com as populações indígenas. A partir dessa explanação, 
os Hupd’äh discutiriam e registrariam seus problemas atuais, e es-
tabeleceriam quais instituições poderiam contribuir para a melhoria 

Reuniões nas comunidades (Oficinas)
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de suas vidas. Detalhamos também como seria feito o trabalho das 
oficinas de artesanato. Em todas as aldeias, todos ficaram muito 
entusiasmados com as oficinas de artesanato1.
 
Salientamos a todos que as atividades aconteceriam em três dias e 
que faziam parte de um projeto de pesquisa participativa financiada 
por uma instituição dos EUA, a PAHEF. Os participantes sempre 
ficavam curiosos em saber quais instrumentos de trabalho seriam 
produzidos, quem os ensinaria. Explicamos que pediríamos para que 
os (as) velhos (as) os ensinassem e que era importante a partici-
pação dos jovens. Ressaltamos sempre os objetivos do trabalho, a 
importância de entender juntos o processo de sedentarização, as 
diferenças de viver em aldeias grandes e em aldeias pequenas, e os 
problemas que as novas formas de vida podem gerar para a qualida-
de de vida e saúde dos Hupd’äh. Foi dito que o trabalho aconteceria 
paralelamente ao trabalho de educação escolar indígena, que seria 
realizado pela assessora em educação Lirian com os professores, e 
em parte em conjunto com a comunidade, como no caso da discus-
são e sistematização do Projeto Político Pedagógico2. Combinamos 
que haveria comida na hora do almoço e no final da tarde para 
aqueles que participassem das atividades. Além disso, seriam reali-
zadas entrevistas em todas as casas da aldeia.

A importância dessas oficinas estava no fato de que, além de possi-
bilitarem a reflexão dos Hupd’äh sobre sua qualidade de vida, per-
mitiria que no próximo ano, no seminário que a SSL realizará com 
os Hupd’äh, a Foirn, Semed, Funai e Funasa, fossem pensadas es-
tratégias e planos de ação para a melhoria da qualidade de vida dos 
Hupd’äh. Em todas as aldeias, todos pareceram muito entusiasma-
dos e comprometaram-se a participar das atividades. 

1 Essa atividade não foi realizada apenas na oficina das aldeias de Santa Cruz e Nova Esperança, 
devido ao pouco tempo que a equipe conseguiu permanecer na aldeia.
2 Ainda nessa publicação se pode ver os trabalhos com o Projeto Político Pedagógico.
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As oficinas contaram com a grande presença dos jovens e adultos, 
tendo como principal objetivo ser uma atividade prática e reflexi-
va acerca das mudanças nas atividades de trabalho geradas pelo 
processo de sedentarização. Antes do início dos trabalhos com ar-
tesanato, os participantes fizeram perguntas aos velhos sobre a his-
tória de origem dos instrumentos de trabalho que iriam aprender a 
construir, como deveriam fazer para obter as matérias primas, com 
quem os mais velhos haviam aprendido a construir os instrumentos, 
e porque hoje em dia os mais jovens já não sabem construir tais 
instrumentos. 

Geralmente, os velhos chegavam à oficina já trazendo bambus de 
arumã para que fossem feitos o tipiti (utensílio de trabalho feito de 
arumã e cipó. É utilizado para espremer e secar a massa da mandio-
ca), o cumatá (utensílio feito de arumã e cipó, espécie de peneira. 
É utilizado para espremer a massa da mandioca para fazer caxiri, 
bebida fermentada, e tapioca), o balaio (recipiente feito de arumã 
onde coloca o beiju e onde a massa da tapioca é misturada e depois 
levada ao forno) e a peneira (instrumento de trabalho utilizado para 
peneirar a massa da mandioca e fazer farinha). No caso das mulhe-
res, traziam os cipós para fazerem e ensinarem o aturá e os batís. As 
mulheres Hupd’äh confeccionam historicamente dois tipos de cesta-
ria, o Aturá, um cesto fundo de cipó utilizado para carregar frutos, 
raízes, lenha e atualmente também serve para guardar roupas e de-
mais utensílios e o Bati, um cesto raso de cipó utilizado para servir 
Beiju (um tipo de pão feito de mandioca) entre outros alimentos.  
A maioria das mulheres faz os aturás e batis. As mais velhas dizem 
que há algumas moças que não se interessam em aprender com 
suas mães. Na oficina, apenas uma menina não sabia fazer o Aturá 
com desenvoltura. Nesse caso a oficina serviu como estímulo para 
continuidade do aprendizado das confecções destas cestarias além de 
também ter o objetivo no registro, juntamente com as mulheres, da 
mitologia do Aturá, tanto na língua hup como na língua Portuguesa. 

Artesanato



44

Ações IndIgenIstAs e experIêncIAs de Intervenção entre os Hupd’äH do Alto rIo negro

Participaram desta oficina 16 mulheres entre jovens e adultas. Doze 
delas são alunas da modalidade EJA- Educação de Jovens e Adultos. 
Nenhuma delas se expressa com desenvoltura na língua portuguesa, 
mas possuem muito interesse em aprender, tanto que a atividade 
que mais se concentraram foi na escrita da História do Aturá na 
língua portuguesa. Enquanto os velhos e velhos iam começando a 
cortar o arumã e o cipó para fazer as tiras de palha, os (as) jovens 
e adultos começavam a sentar-se ao redor e a fazer perguntas. As 
respostas iam sendo anotadas pelos professores, ao mesmo tempo 
em que os (as) velhos (as) iam encorajando os mais novos a pegarem 
facas e a cortar o arumã e o cipó.

Como contaram os velhos, todos os instrumentos foram trazidos 
aos Hupd’äh pela onça. Um dia, numa aldeia Hupd’äh houve uma 
festa. A onça chegou à festa carregada de tipitis, cumatás, balaios e 
peneiras para presentear seus parentes Hupd’äh. Além de presenteá-
los, ela ensinou-os a fazer esses instrumentos. Ensinou os antigos 
hup que, depois, foram ensinando aos mais novos. Nas palavras dos 
velhos, hoje em dia os jovens já não querem aprender a fazer esses 
instrumentos. Preferem ficar esperando as “coisas dos brancos”. Não 
perguntam mais aos velhos como fazer. Atualmente, para pegar o 
arumã é preciso andar bastante. Antigamente, havia arumã bem 
perto da aldeia. Para os participantes, essa distancia também acaba 
fazendo com que os jovens não queiram ir buscar arumã e nem 
aprender a fazer os instrumentos. 

Em volta dos velhos, foram formando-se grupos. Cada velho ensina-
va a fazer um instrumento diferente. Como explicaram os velhos, o 
tipiti vem a ser um instrumento para espremer a massa da mandio-
ca. Já o balaio serve para peneirar a tapioca, assim como o cumatá 
e a peneira, que servem para peneirar bem a massa da mandioca, 
depois que ela passa pelo balaio. 

Os jovens e adultos iam indo de grupo em grupo, circulando e ex-
perimentando começar a trançar a palha do arumã. Para fazer cada 
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instrumento é preciso um tipo de intervalo diferente entre as palhas. 
O tipiti, que era ensinado por Alberto em barreira Alta, por exemplo, 
depende de uma trama de três tiras de arumã na vertical, para cada 
tira na horizontal. Em meio às tentativas e erros, os participantes 
iam rindo muito e discutindo sobre os usos que se faz desses instru-
mentos até hoje nas aldeias Hupd’äh. Aos poucos, em meio ao clima 
descontraído e prático do aprendizado, os jovens iam começando a 
trançar as palhas e a dar forma aos instrumentos.

No segundo dia, os participantes já começavam buscando os objetos 
que haviam começado a construir. Aos (às) velhos (as) cabia agora 
produzir mais palhas e, por vezes, desfazer partes das tramas que 
estavam sendo feitas pelos (as) mais jovens. Dessa forma, os (as) 
velhos (as) iam corrigindo os instrumentos para que ficassem bons 
para o uso e iam ensinando a precisão e concentração necessária aos 
(às) jovens. Os mais velhos nunca tiravam os olhos dos instrumentos 
e dos gestos que faziam. Ainda que conversassem e fumassem, seus 
olhos e mãos estavam sempre atentos e firmes. Tal postura contras-
tava com a dos (as) jovens que sempre olhavam para os lados, riam, 
soltavam as palhas, saíam e voltavam. Eles recuperavam a atenção 
quando eram instigados pelos mais velhos a continuar a peça de 
artesanato. Assim, penso que os (as) jovens iam aprendendo não só 
a construir os instrumentos, mas também a manterem-se atentos e 
com uma espécie de disciplina corporal necessária à boa construção 
dos instrumentos de trabalho. Aos poucos os instrumentos iam to-
mando formas. O tipiti ia ficando comprido e cilíndrico, o cumatá, 
a peneira e o balaio, planos e arredondados, com tramas firmes, 
os aturas iam ganhando suas formas de cestos com tramas firmes.  
Enquanto os participantes iam terminando os instrumentos, os pro-
fessores iam concluindo os textos didáticos em língua Hupd’äh e 
português.

Em Barreira Alta, Velha Luzia chegou à sala, sentou, ouviu o pedido 
das mulheres, parou, pensou e depois de alguns minutos disse algu-
mas palavras em Hupd’äh. Elena, explicou com tímidas palavras em 
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português que Luzia também não sabia contar esta história. Assim 
foi necessário convidar o velho Alberto, pai do professor Crispiniano 
para contar às mulheres como surgiu o Aturá. Esperamos alguns 
minutos por Alberto, que se encontrava na oficina dos homens. Ele 
chegou e de forma muito tranqüila começou a contar a história, 
que era registrada, em língua Hup, no quadro negro pelo professor 
Crispiniano.

Havia uma mulher, Laura, que tecia o aturá traçando cipó por cipó 
o umedecia com água. Isso o tornava mais flexível e, discretamente, 
sempre chamava a atenção de sua filha para que observasse como 
se faz. As mulheres não fizeram perguntas ao velho Alberto, apenas 
ouviram sua história. A filha de Isabel, após um pouco de insistência 
da mãe, pegou o cesto e continuou tecendo com cautela de modo 
a realizar o enlace da mesma forma que sua mãe fazia, enquanto a 
observava. As jovens Maria de Fátima, Ana e Emilia prestavam aten-
ção, as adultas riam, sobretudo, da assessora que, ao tentar fazer, 
quebrou um pedaço de cipó no primeiro traçado. 

Em Taracuá Igarapé, aconteceu discussão sobre a dificuldade dos 
Hupd’äh entenderem o valor dos objetos que produzem e trocam. 
Discutimos também os problemas gerados pela coleta de cipó para 
a venda aos comerciantes.  Essa atividade extrativista ocupa os 
Hupd’äh por muitos dias e o resultado da venda para o regatão 
não cobre todo s período usado para a realização dessa atividade 
extrativista. Segundo Américo, recebe-se pouco por esse trabalho. 
Além disso, muitas vezes todos os membros da família vão à mata 
colher cipó, arriscando-se a ser mordidos por cobras. Como a aldeia 
é grande, demora-se um dia inteiro de caminhada para chegar ao 
local onde ainda há cipó. Assim, para colher cipó demora-se quatro 
dias. Nesse tempo, as roças ficam paradas. Por fim, essa atividade 
tem feito com que o cipó acabe nas proximidades da aldeia e, a cada 
ano, é necessário ir mais longe para obtê-lo.

Em Nova Fundação, apresentando dificuldades iniciais para trançar 
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as primeiras tiras de arumã, os jovens e adultos já não demonstra-
vam maiores dificuldades no segundo dia de atividade. Paralela-
mente às orientações dadas pelos velhos sobre os arremates finais 
nos instrumentos de trabalho, parte dos jovens começou a produzir 
o cartaz sobre a história do arumã.  A narrativa mitológica feita 
pelos velhos era registrado e representado pelos jovens através de 
desenhos. Cada um dos instrumentos foi desenhado no cartaz junto 
à onça que levada, em sua canoa, o tipiti, o cumatá, o balaio e a 
peneira para presentear e ensinar os Hupd’äh durante o Dabucuri.

Adultos e jovens acompanharam atentamente os movimentos preci-
sos dos mais velhos que permitiram a conclusão dos instrumentos. 
Como disseram os (as) velhos (as), quando se começa a fazer um 
instrumento, é necessário que ele seja concluído e colocado em uso. 
Por isso, desde o começo das oficinas os (as) velhos (as) estavam pre-
ocupados com o tempo e em concluir todo o processo. Assim, os (as) 
mais jovens puderam aprender um pouco e, antes de tudo, sentir-se 
desafiados a ouvir, a perguntar e a entender mais sobre a própria 
história, costumes e artesanato de seu povo. Os professores com-
prometeram-se a dar continuidade a essas atividades convidando os 
(as) velhos (as) a participar das aulas para ensinarem a arte de fazer 
os instrumentos de trabalho, a história e as tradições do povo Hup.

Dessa forma, o processo de aprendizado e de valorização das tra-
dições da cultura material ganhou especial relevância nessas co-
munidades. Durante esses dias, o aprendizado das técnicas e mate-
riais necessários para se fazer os instrumentos foi enriquecido pelo 
aprendizado da história de origem, e pelos debates sobre as razões 
dos (as) jovens não terem mais tanto interesse pela cultura material 
do povo. Questões como as distâncias necessárias a percorrer para 
encontrar arumã e cipó quando se vive em comunidades grandes, o 
valor desses instrumentos nas trocas, e os contrastes entre os usos 
que os mais velhos faziam desses objetos na vida de mobilidade e 
os usos feitos atualmente, foram constituindo um espaço de troca 
e reflexão sobre os impactos do processo de sedentarização para 
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essa comunidade. Esta oficina também foi importante por servir 
de ponto de partida para se pensar em próximas discussões onde 
se introduza noções de Mercado Justo para a comercialização de 
suas cestarias e Associação de Mulheres, como parte do trabalho de 
Alternativas Econômicas.

O objetivo central desta atividade foi o de refletir com velhos, pro-
fessores, AIS, lideranças e mulheres sobre como era a vida antiga-
mente, no “tempo dos antigos”. Para tanto, o grupo deveria pedir 
para que os velhos contassem como viviam os Hupd’äh antes de 
habitarem grandes aldeias. Como eram as casas, as festas; quais 
animais eram caçados, como e onde pescavam, quais frutas comiam; 
quantas pessoas viviam na aldeia, como eram os rituais, as relações 
com outros povos, em qual região os Hupd’äh faziam suas aldeias, 
quais as doenças que se tinham antigamente, como as tratavam etc. 
Essas são algumas das perguntas que poderiam surgir nas atividades 
e que ajudariam os velhos a descreverem a vida dos Hupd’äh antiga-
mente.  Baseando-se nessas perguntas, os professores escreveriam 
um texto sobre os instrumentos de trabalho, na língua Hupd’äh e 
em português, que seria utilizado como material didático para a 
escola. Para a boa realização da atividade delimitou-se o número de 
participantes em 20 pessoas.

Alberto foi o sabedor que se dispôs a contar as histórias de an-
tigamente na aldeia de Barreira Alta. Em Taracuá Igarapé, o ve-
lho Henrique quis participar dessa atividade, estando sempre muito 
preocupado se suas falas estavam sendo gravadas, pois ele estava 
contando a história de seu povo, algo da maior importância.  Já em 
Santa Cruz, o velho João foi que contou suas lembranças dos tem-
pos antigos. Por fim, em Nova Fundação alguns homens mais ve-
lhos ajudavam o professor João a narrar o modo como os Hupd’äh 
viviam antigamente. Os participantes que sabiam escrever fizeram 

Nos tempo das Malocas
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anotações em todas as oficinas. Para depois desenharem um mapa 
do território Hupd’äh.

Os velhos iam descrevendo as tradições e costumes de seu povo 
quando moravam “longe”, bem “longe” do rio Tiquié.  Alberto e 
Henrique lembraram-se de como eram as grandes casas em que mo-
ravam todos os habitantes das aldeias. Ao lado da casa, os velhos 
comiam o Ypadu e contavam as histórias antigas sobre a origem do 
mundo. Ao final da tarde chegavam os homens com a caça e peixes, 
as mulheres traziam as frutas e todos comiam juntos. Mesmo depois 
que os padres disseram para cada família morar numa casa separada, 
para não haver mais brigas, os parentes, quando se visitavam, sempre 
comiam junto. Eram muito diferentes do modo como os brancos fa-
zem. Os brancos comem cada um em sua casa e sovinam a comida. 
Os Hupd’äh antigos não, tudo era trocado e comia-se junto.

Toda noite os velhos sentavam-se em roda perto da casa e faziam 
o Ypadu. Aos poucos, iam produzindo um pó verde com a mistura 
de folhas de coca e outra folha seca e queimada. Tudo isso era mar-
cado ao som de um pilão que soava como um tambor. Aos velhos 
juntavam-se os adultos e os jovens. Todos comiam o Ypadu para 
que as histórias que os velhos contassem fossem guardadas pela 
memória. Assim, os velhos passavam seus conhecimentos sobre os 
mitos sagrados e os costumes dos Hupd’äh. A roça era aberta com o 
machado de pedra. A clareira para fazer a roça era aberta por aque-
les machados. Depois, através de gestos mágicos, fazia-se um vento 
forte que ajudava a derrubar o restante dos troncos. 

Naquele tempo havia poucas famílias. Era muito alegre a vida. Havia 
muita festa. Os Hupd’äh do seu clã sempre iam às festas na aldeia de 
outro clã. Cantavam muito Capivaiá e bebiam muito Caxiri. “Tinha 
também pintura bem bonito, bem colorido no corpo com jenipapo, 
tinha Capivaiá, Karissu, Dabucuri, Jurupari. Usavam tambor para 
convidar as pessoas de outros povoados para participar das festas. 
Tinha muito Dabucuri de frutas, peixes, carne de caça, hoje só tem 
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Dabucuri de frutas, é muito difícil peixe para nós. Perdemos muito 
por causa dos salesianos, não deixavam nós fazer caxiri, dabucuri. 
Agora com irmã Isabel é melhor, nós pedimos para ela deixar pra 
nós fazer dabucuri e caxiri e ela deixa, antes com irmã Elizabete 
nunca deixava fazer caxiri”, diz professor Antonio.

Os homens caçavam bastante e pescavam bastante também, só que 
não tinha nem espingarda, nem anzol. A caça era feita com a za-
rabatana e com o veneno. Para pegar o veneno tinham que ir a 
uma serra para buscar o cipó. Caçavam paca, queixada, jacaré, anta, 
tamanduá, e muitos outros animais. Hoje quase ninguém caça mais 
com zarabatana. Ficou muito longo o caminho para ir buscar ve-
neno. Os Hupd’äh usam o terçado e o arco e flecha para matar os 
bichos. Mas hoje é necessário ir longe para encontrar a caça. 

Henrique lembrou-se dos tempos em que era criança e quando o clã 
dos Sokw’ät-Noh-K’öd-Teh moravam longe do rio Tiquié e perto da 
serra Paç Pög. É nessa serra que os Hupd’äh têm que ir para buscar 
o cipó com o qual fazem o curare. Lá é também a morada do Curu-
pira, guardião dos animais e das matas. É para essa serra também 
que vão os espíritos dos mortos antes de ir para o céu. Como contou 
Tereza, lá há lagos sagrados. Quando um Hupd’äh se banha neles 
ele demora muito mais a envelhecer. Mas precisa ir se banhar pelo 
menos duas vezes, pois se banhando apenas uma vez, envelhece 
mais rápido. O velho Henrique disse já ter ido banhar-se lá, assim 
como outros velhos e adultos. O caminho, no entanto, é perigoso. 
Perto dessa serra moram muitas onças e cobras também. Tereza 
disse que morava um casal com três filhos lá, há muitos e muitos 
anos atrás. Num dado dia, a mulher desapareceu. O homem ficou 
muito triste e criava o filho sozinho. Mas todas as noites a mulher 
vinha e trazia comida para os filhos, sem que ele percebesse. Uma 
noite, ele escondeu-se atrás duma árvore e, quando ela já estava 
voltando, surpreendeu-a e abraçou-a. Ela, porém, desapareceu. Diz 
que depois que ele e seus filhos morreram, toda a família foi morar 
naquela montanha, e vivem lá até hoje. 
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Os velhos contaram que sempre que aumentava muito o número de 
pessoas, ou quando acabava a caça, peixes ou frutas em um lugar, 
a aldeia mudava-se e/ou dividia-se.  Além disso, os Hupd’äh sempre 
mudavam de aldeia por que, se ficassem muito tempo numa aldeia 
só poderiam ser vítimas de “sopro”. Essa era a doença que existia an-
tigamente e que poderia fazer uma aldeia inteira morrer de doença. 
Eram essas as doenças dos índios. Por vezes, acontecia de alguém 
de outra aldeia Hupd’äh, ou de outro povo soprar. Todos da aldeia 
morriam porque os Tukano ou Hupd’äh de outro clã sopraram. Não 
havia essas doenças como gripe ou desnutrição. Essas começaram 
com as roupas que os brancos traziam. Os velhos Hupd’äh associa-
vam o ato de vestir as roupas e depois contrair doenças de “branco”.
Henrique contou de uma aldeia que teve de mudar-se por causa da 
quantidade de formigas. Os Hupd’äh de Taracuá foram mudando-se 
até chegarem onde estão hoje, na aldeia de Taracuá Igarapé. Essa 
aldeia fica sobre a areia e em território Hupd’äh. Perto está o sítio 
velho do Armando, pajé do grupo.

Os velhos lembraram que antigamente, para curarem-se os anti-
gos tomavam muita água para limparem o organismo por dentro, 
vomitando bastante. Os pajés e benzedores cuidavam dos doentes 
através dos benzimentos e dos remédios feitos com as plantas. Se-
gundo o AIS Jovino, muito do conhecimento das plantas medicinais 
está se perdendo. 

Sempre os Hupd’äh praticavam o Dabucuri. Esses são rituais da épo-
ca de grande colheita de frutas de uma determinada espécie. Uma 
pessoa colhe frutas para a outra e dá para ela durante a festa. De-
pois de um tempo, uma nova festa acontece e é a vez da primeira 
retribuir a oferenda. Tudo isso acontece ao som das flautas e do 
Capivaiá. Todos dançam e bebem muito caxiri. Mas, segundo Hen-
rique, hoje se faz muito menos Dabucuri que antes. Muitos jovens 
também já não querem participar do Ypadu.   

João explicou que o grupo clânico que formou Santa Cruz é o Píj 
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Nowa Teeh D’äh, ao qual pertence. Esse grupo morou primeiro em 
S’õ’ hoy moy hod (nome da comunidade antiga), no igarapé Paya 
dëh. Os Hupd’äh desse clã moraram por lá durante 10 anos e em 
uma casa só. Depois, foram para Hat Wá moy hod. Nesse momento, 
já moravam em casas separadas. Saíram de S’õ’ hoy porque lá havia 
muita saúva (um tipo de formiga comestível). Em Hat Wã moraram 
por 3 anos, mas mudaram para outro local Batib moy hod. Desta 
vez, saíram novamente por pedido do Pe. Norberto, pois este queria 
que os Hupd’äh se estabelecessem em um local de mais fácil acesso 
aos missionários. Mudaram ainda muitas vezes. Às vezes, por falta 
de alimento, outras por muitos perigos como, por exemplo, locais 
onde havia muita jararaca, outros a pedido dos missionários sale-
sianos.

A última mudança foi de Payá’ moy hod para a atual Santa Cruz do 
Pahsá. Mudaram-se a pedido do padre Norberto, já que ele queria 
que as crianças Hupd’äh fossem estudar na escola da comunidade 
São Luiz, local Desano, à beira do rio Tiquié. Santa Cruz fica a 30 
minutos de caminhada para dentro da mata, partindo de São Luiz. 
Em suas comunidades anteriores, que também eram pequenas, vi-
vendo apenas um grupo, havia muita caça e também peixes nos iga-
rapés. Faziam roça próximo à serra do Traíra. Hoje em dia, não vão 
mais caçar, nem pescar próximo à serra. Apenas caçam e pescam até 
perto do igarapé jabuti (Míh dëh), próximo de Santa Cruz, “Ainda 
há caça e peixe para nós”, diz Sr. João.

João, o jovem capitão de Nova Esperança, também falou sobre sua 
comunidade. Disse que antes moravam em M’àj Pë’ moy hod. Saí-
ram de lá porque acabou a comida, assim foram morar em Katayã 
K’et moy hod. O Pe. João Paulo chegou lá e chamou os Hupd’äh 
para irem morar em Nova Esperança para que seus filhos pudessem 
estudar na escola de Boca da Estrada, território Desana. Foram mo-
rar lá, então, e lá permaneceram até pouco tempo atrás. Foi então 
que Bernardino, liderança Desana de Boca da Estrada, pediu para 
que os Hupd’äh fossem morar em Boca da Estrada para os jovens 
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estudarem na escola Desana e também para que as famílias Hupd’äh 
trabalhem nas roças dos Desano. Duas famílias permanecem em 
Nova Esperança, as outras três famílias mudaram para Boca da Es-
trada. As famílias que mudaram para a comunidade Desana não ca-
çam porque não possuem cachorro e nem flecha com veneno, mas 
as famílias que ainda moram em Nova Esperança conseguem caçar 
de vez em quando e também pescam nos igarapés. Os que moram 
em Boca da Estrada somente pescam no rio Tiquié. Todos ainda 
pegam cipó para vender aos regatões e também produzir aturas e 
batis (as mulheres) para consumo próprio e troca de vez em quando. 
Possuem um caranazal, local onde retiram caranã (tipo de cipó uti-
lizado para cobertura de casas), próximo a Nova Esperança.

Todos os velhos lembraram-se que os Hupd’äh tinham medo de ir 
perto do Rio Tiquié, porque tinham medo do Manduca. Henrique, 
Alberto e João contaram sobre o terrível Manduca, chefe da antiga 
SPI- Serviço de Proteção ao Índio, que explorava e maltratava os ín-
dios, que roubava as mulheres e possuía um exército de índios bra-
vos. Por isso, os Hupd’äh não desciam para perto do Tiquié. Tinham 
medo dele. Trocavam muito com os Tukano. Conseguiam terçados, 
machados, redes em troca de aturas e do trabalho nas roças dos 
Tukano. Henrique mesmo disse que trabalhou muito tempo para 
um patrão Tukano, fazendo roça. Depois, quando Manduca morreu, 
vieram os padres. Eles foram dizendo que a vida dos Hupd’äh ia 
melhorar se eles fossem viver mais perto do rio Tiquié, que iam po-
der estudar e trocar mais com os brancos. Foi assim que os Hupd’äh 
foram decidindo descer cada vez mais para perto do rio Tiquié e 
chegaram à aldeia onde vivem hoje. Viviam é no território dos Hup.
Com base em conversas anteriores com os mais velhos João e An-
tonio falaram que os Hupd’äh de Nova Fundação moravam antiga-
mente em Macucu Igarapé. O grupo deles é Sokwät Noh Kod Teh 
däh (Filhos do Bico do Tukano) e já moravam com os Kog Kég Teh 
däh. Eles moravam em casa grande, comiam juntos todos os dias 
e dormiam em rede de Tucum. “Naquela época não tinha rede de 
branco que a gente dorme hoje”, diz João.
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Antes do “branco” não faziam roça como hoje, comiam cará do 
mato (Kimín). Para ralar o cará não utilizavam o ralo dos Baniwa, 
eles mesmo produziam seus ralos, cortando a casca do vacuzeiro e 
junto com a raiz de paxuba ralava o cará e fazia o beiju.

Assim como não possuíam o machado de metal também não possu-
íam fósforo, utilizavam o Tëg Tàw, friccionavam um pau na pedra 
até surgir o fogo.

João também falou do Manduca, disse lembrar que quando criança 
ouviu a história que um hup matou um empregado do Manduca no 
mato, pois este, a mando de Manduca, foi buscar homens Hupd’äh 
para o trabalho escravo. Certo homem Hup foi junto com o capanga 
de Manduca sem reclamar e no meio do caminho o flechou com 
curare, a morte foi instantânea. Depois de Manduca chegaram os 
missionários salesianos. Os padres juntaram alguns grupos Hupd’äh 
em Nahaw Dëh, lá moravam os Sokwät Noh Kod Teh, Kog Keg Teh 
e Pëd Böh Teh Däh. Quando faziam caxiri brigavam e depois se es-
palhavam. Foi Padre Afonso que pediu ao pai de Durvalino, da etnia 
Desano, o território, de onde hoje moramos, Nova Fundação.

Depois é que vieram os padres e disseram para os Hupd’äh descerem 
mais perto do rio Tiquié. Lá ia ter escola, ia ficar mais fácil para os 
padres chegarem. Os padres eram bons para os Hupd’äh e daí os 
velhos foram decidindo vir mais para perto do rio, mandar os filhos 
para a escola. Os padres disseram que era melhor cada família morar 
numa casa separada, e assim foram todos morando separados. Até 
que um padre pediu para que os Hupd’äh fossem morar perto da al-
deia dos Tukano de Barreira Alta. Foi o pai do Elias (AIS) quem con-
versou com o padre e depois falou para os Hupd’äh descerem para 
perto dos Tukano. Depois, por problemas nesta comunidade que era 
próxima a Barreira, e também pelo fato das crianças já estudarem 
na escola Tukano de Barreira, o pai do Elias negociou com o pai do 
Zezinho (Tukano e originário de Barreira Alta) a ida dos Hupd’äh 
para Barreira, onde residem até os dias atuais. Em Barreira, hoje em 



55

II - dIAgnóstIco sItuAcIonAl pArtIcIpAtIvo entre os Hupd’äH

dia, há pouco peixe, para caçar é longe e se faz roça para a família e 
continua o trabalho na roça Tukano quando estes necessitam. 
Enquanto contavam, todos os presentes prestavam muita atenção 
e perguntavam bastante. Os relatos estabeleceram as dimensões de 
como as mudanças geradas pelo contato e pelo processo de seden-
tarização haviam marcado a história de vida dos velhos Hupd’äh.

Tomando como base o relato dos velhos, e através da criação de 
um espaço lúdico, a atividade busca fazer com que os participantes 
construam coletivamente uma representação visual de seu processo 
de sedentarização. Em uma cartolina, com lápis de cor, os 20 parti-
cipantes desenhavam um mapa do território Hupd’äh. Para fazê-lo, 
baseavam-se nas informações e relatos dados pelos velhos. Nesse 
mapa, devia ser representado o lugar onde estavam as aldeias an-
tigamente, mostrando-se como elas foram mudando até chegarem 
onde estão hoje. Os diferentes animais que eram caçados, as frutas 
que eram coletadas e peixes poderão ser desenhados nos respecti-
vos lugares onde eram encontrados. O território Hupd’äh devia ser 
identificado, assim como os lugares sagrados e também o limite 
territorial em relação a outros povos da região.

Assim, o objetivo central da atividade era que fosse constituída uma 
reflexão coletiva sobre o processo de sedentarização e as mudanças 
na relação dos Hupd’äh com seus territórios. O desafio gerou mo-
mentos de discussão e novas perguntas aos velhos. Os participantes 
olhavam o grande papel craft vazio atentamente. O silêncio e o 
olhar distantes mostravam uma postura reflexiva, ao mesmo tempo 
tímida diante do papel. Aos poucos, os velhos apontavam os lugares 
do papel onde deveriam ser desenhados os rios e onde estariam os 
antigos povoados Hupd’äh. 

Os primeiros traços eram sempre riscados de forma leve. Eram tra-
ços que iam descrevendo o Rio Tiquié e seus igarapés. Em alguns 

Território antigo e o atual
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instantes inúmeros igarapés surgiam sobre o papel. Seus nomes iam 
sendo escritos na língua Hupd’äh. 

As mulheres geralmente iam tomando parte ao longo do processo. 
Inicialmente observavam de longe, mas depois, acabavam também 
tomando os lápis e contribuindo para a composição do mapa Havia 
um verdadeiro revezamento das posturas. Enquanto alguns dese-
nhavam, outros observavam, havia aqueles que discutiam aqueles 
que recordavam histórias antigas e aqueles que fumavam. Depois, 
os papéis eram trocados e partes do desenho eram refeitas e enri-
quecidas.

A construção coletiva do mapa do território Hupd’äh foi assumin-
do os contornos de um processo prazeroso. Aos facilitadores cabia 
apenas garantir o foco da concentração, seguir problematizando 
sobre as mudanças no território e responder a perguntas, sempre 
que os participantes as faziam. Depois de desenhar e colocar nomes 
em todos os igarapés, os participantes começaram a perguntar aos 
velhos onde eram os “sítios velhos”. Eles então recontavam a história 
do povo. Os participantes começavam, então, a desenhar as aldeias 
de antigamente. Casinhas e círculos iam representando esses sítios. 
Os nomes dados aos sítios por vezes referiam-se a animais, ao re-
levo e a plantas colhidas na região. Devagar também iam surgindo 
os lugares sagrados como Päç Pög, a Pedra Grande, serra para onde 
vão os espíritos dos mortos que surgiu no mapa de Taracuá Igarapé. 

Em Barreira, bem longe do rio Tiquié, bem longe na mata ficava o 
povoado onde morou o avô de Alberto. Depois dois clãs se juntaram 
e formaram um novo sítio. Esse sítio foi desfeito por causa das duas 
mulheres que um parente seu tinha. Os clãs dividiram-se novamente 
e mudaram. Os sítios velhos iam sendo formados agora cada vez 
mais perto do território dos Tukano e do rio Tiquié. Alberto explicou 
em que aldeia conheceram o primeiro padre, por volta da década de 
setenta e como foram decidindo ficar cada vez mais perto dos Tuka-
no, para que as crianças pudessem estudar na escola e eles pudes-
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sem trocar mais facilmente com Tukano e “brancos”. Os motivos da 
“mudança” como a necessidade da escola, esgotamento dos peixes, 
as doenças geradas pelo sopro, iam sendo discutidos pelo grupo. 

Em Santa Cruz, os participantes desenharam todos os locais que o 
Sr. João citou em sua explicação sobre antigamente. Foram dese-
nhadas as aldeias desde o primeiro local onde os Pij Noah Teeh D’äh 
habitaram (do qual se tem memória), até os dias atuais. Além disso, 
foram desenhados também os locais de caça, pesca, o território Hup 
e o território Desano, local onde há caranazal, cipozal e curare. To-
dos os nomes foram escritos na língua Hup com a ajuda de Miguel 
e Verônica, filha do velho João, que faz o magistério especifico ao 
povo Hup,Yuhup e Däw. 

Em Nova Fundação, percebemos que os Hupd’äh escreviam no mapa 
o nome das comunidades anteriores segundo a nomeação missioná-
ria, o que nos causou estranhamento, pois nas demais comunidades 
os participantes falavam e escreviam o nome que era próprio deles, 
os chamados Mòy Höd (Sítios Velhos). Quando questionado, João 
informou que as comunidades Hupd’äh de antigamente não tinham 
nome, que só as comunidades de hoje possuem nome, então foi 
perguntado: E como vocês chamavam e chamam, entre vocês, o lo-
cal onde moravam? Então os participantes entenderam e escreveram 
o nome Hupd’äh dos sítios velhos, que era em Hup e que não tinha 
a língua portuguesa como referência.

Em todas as oficinas os facilitadores ajudavam a direcionar um pou-
co a confecção do mapa no que se refere aos pontos importantes 
como por exemplo, a localização do caranazal (Local onde existe 
caranã, certo tipo de palmeira utilizada para cobertura das casa) o 
cipozal (local onde retiram cipó para comercializar com os regatões, 
comerciantes que viajam em barcos pelos rios amazônicos comer-
cializando produtos através da compra, venda e troca). Estas infor-
mações eram importantes para contribuir com a reflexão e discussão 
do manejo ambiental, ou seja, do uso de maneira sustentável dos 
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recursos naturais. Assim como também das localizações dos sítios 
velhos até os atuais de forma a analisar o motivo das mudanças e 
atualmente o porquê da sedentarização.

No segundo dia de oficina, os lugares onde, de tempos em tempos 
os Hupd’äh vão caçar começavam a ser representados por desenhos 
de animais como antas, o jacarés, macacos, inambus, tamanduás, 
queixadas, cobras, etc. As discussões, piadas e lembranças iam tor-
nando-se cada vez mais ricas à medida que todos iam se envol-
vendo no processo. Em Taracuá, surgiu inclusive o desenho de um 
curupira, perto da montanha sagrada. Todos riram muito ao verem 
o Curupira desenhado. Contaram a história de quando Rosalino, 
professor Tukano, viu um Curupira à noite, no caminho para a al-
deia. Por fim, as crianças, que também estavam junto a suas mães, 
ajudavam a todos na conclusão da pintura.

A conclusão do mapa acabava sendo um momento muito prazeroso. 
Alguns já começavam a chegar perto e contemplar a totalidade do 
mapa coletivo. Outros ainda estavam concentrados em suas con-
tribuições. Quando todos decidiam que havia sido completado o 
mapa, iniciávamos a discussão sobre as diferenças entre o modo de 
vida atual e a vida antigamente. 

Visualizando os mapas, os participantes deveriam fazer uma dis-
cussão sobre como era a vida antigamente e como é a vida atual. 
Assim, buscava-se suscitar a reflexão sobre os problemas, pontos 
positivos e negativos, resultantes do processo de sedentarização. 
Com a vida em grandes aldeias, algumas delas em território Tukano, 
surgem inúmeros problemas quanto à saúde, educação, conflitos 
étnicos, alimentação, etc. O contraste entre os diferentes modos de 
vida levam a reflexões sobre as mudanças e quais soluções podem 
ser encontradas pelos Hupd’äh para melhorarem sua qualidade de 
vida e saúde. 

A situação atual e a vida que queremos
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Na fala de alguns, antigamente havia mais festa, os parentes se visi-
tavam mais. Os Hupd’äh não ficavam parados muito tempo num lu-
gar, porque havia sempre o risco do “sopro”. Todos moravam numa 
mesma casa, mas os padres falaram que era melhor se as famílias 
morassem separadas. Foi daí que os Hupd’äh começaram a fazer 
suas casas separadas. Com as roupas dos brancos começaram a vir 
também as doenças de branco. Antes tinha mais peixe, porque se 
fazia a pesca nos igarapés, e porque não vivia tanta gente na mes-
ma aldeia. Para caçar era mais fácil, pois os animais não ficavam 
tão longe. Tinha mais tatu, paca, porco, tamanduá, etc. Agora, os 
jovens já não caçam mais com a zarabatana, então fica difícil caçar 
macaco barrigudo, por exemplo. Antes não se fazia tanta roça e não 
se trabalhava tanto para os Tukano. Hoje tem muita briga quando 
tem caxiri e não se faz mais tanta festa quanto antigamente. As 
crianças têm muita doença. Tem coruba, coqueluche, desnutrição, 
muito bicho do pé, e quase não vem médico pra ver as doenças. 
As equipes de saúde vêm pouco para ver os doentes. Antigamente, 
os velhos, quando ficavam doentes, apenas vomitavam, tomavam 
muita água e vomitavam até que ficassem bons. Hoje em dia não 
se faz mais isso. É preciso tomar os remédios para curar as doenças, 
daí ficou mais difícil. 

Em Barreira, a aldeia onde os Hupd’äh estão hoje fica no território 
Tukano. Assim, às vezes acontecem muitas brigas com os Tukano. 
Mas há muitos Hupd’äh que trabalham roça para os Tukano em 
troca de pilhas, bacias, sal, terçado, etc. Por vezes, os Hupd’äh ainda 
vão ao seu território para caçar, apanhar cipó ou “catar” frutas. A 
maioria, mesmo os jovens, conhece os igarapés e os locais onde se 
caça. Quando questionados pelos facilitadores sobre se era melhor a 
vida de hoje ou de antigamente, os participantes disseram que antes 
era bom, tinha muita festa, menos doença, mas os velhos sofriam 
muito, pois não havia terçado, lanterna, anzol. Tudo tinha que ser 
feito pelos velhos e, assim, eles sofriam muito. No tempo dos velhos, 
os Hupd’äh não plantavam quase. Por isso é que usavam batata do 
mato para fazer o beiju. Os aturas e outros instrumentos de traba-
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lho eram trocados com outros povos. Quando as comunidades au-
mentavam muito, os grupos dividiam-se e formavam novas aldeias.  
Hoje em dia a comunidade tem escola, os professores e o AIS têm 
salário e, perto do Tiquié, é mais fácil trocar coisas, de conseguir 
produtos dos brancos. 

A atividade tinha como objetivo promover a reflexão sobre os papéis 
das diferentes instituições que também trabalham com os Hupd’äh 
e fazer com que os participantes entendessem quais podem e/ou 
devem contribuir para a solução de determinados problemas. Num 
primeiro momento, os facilitadores explicavam os diferentes papéis 
das instituições que trabalham com populações indígenas do Rio 
Negro. Numa cartolina branca, iam sendo colados os nomes das 
instituições, enquanto seus papéis, missões e histórico vão sendo 
explicados. Num segundo momento, os participantes escreviam 
em tiras de papel os principais problemas que atingem as aldeias 
Hupd’äh na atualidade. Por fim, o grupo decidia a qual instituição 
estava relacionado cada problema. Depois de debater cada problema 
em conjunto, os grupos escolhe sob qual instituição deviam colar as 
tiras com os problemas. 

Assim, nessa última atividade, iniciávamos uma conversa sobre o pa-
pel das instituições que atuam direta ou indiretamente com as po-
pulações indígenas do Rio Negro. Os facilitadores explicavam sobre 
cada instituição, um Hupd’äh traduzia para aqueles que não compre-
endiam o português e depois se abria o espaço de questionamento. 
O momento das reflexões dos Hupd’äh em relação às instituições era 
muito importante, pois nos mostrava como eles as percebiam ou até 
mesmo se eles possuíam algum conhecimento de suas existências.

No quadro das instituições, foi acrescentado o próprio povo 
Hupd’äh. A idéia era mostrar que o papel atuante dos Hupd’äh é 
muito importante para o controle social. Cabe a eles o papel de 

O que precisamos fazer para melhorar nossas vidas?
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buscar o conhecimento sobre a atuação das instituições existentes e 
das que venham a existir. Discutir com a comunidade, refletir sobre 
seus problemas, buscar soluções são ações importantes que cabem 
aos próprios Hupd’äh. Portanto, não é somente às instituições que 
cabe a resolução dos problemas comunitários. Tais mudanças devem 
partir principalmente do próprio povo, pois deve fazer parte de todo 
o processo político no qual se insere.

Após a apresentação de cada instituição, os participantes debatiam 
os problemas que afligem a comunidade, e os escreveram em peda-
ços de papel sulfite. Aqueles que não soubessem escrever, falavam 
sua idéia e outros a escreviam. Para finalizar, todos se voltaram 
para o cartaz a fim de colar os problemas nas devidas instituições, 
como mostram os quadros. À medida que os Hupd’äh liam o que 
escreviam todos indicavam onde deveriam colar o problema, após a 
colagem, eles explicavam o porquê daquela solicitação. 

Em Barreira, os participantes disseram que hoje moram em comuni-
dade grande, que é bom morarem todos juntos, mas que precisam 
de melhorias para que as crianças não peguem tanta doença. É 
importante ter uma boa alimentação, mas hoje não tem caça para 
todo mundo da comunidade, então precisam aprender a criar ani-
mais, como avicultura, piscicultura, precisam de água limpa para be-
ber. Disseram querer uma escola onde seus alunos possam aprender 
com os professores de sua própria etnia, que possam elaborar seus 
próprios materiais didáticos, que possam aprender como criar ani-
mais, como cultivar, como comercializar seus próprios produtos. No 
caso específico de Barreira, pode-se perceber que os participantes 
não escreveram nada que caiba aos Hupd’äh fazer. Os facilitado-
res suscitaram uma reflexão sobre as ações que poderiam ser feitas 
pela comunidade para que esses problemas pudessem ser resolvi-
dos. Reuniões comunitárias, cartas para instituições solicitando a 
resolução dos problemas, viagens do capitão e lideranças para São 
Gabriel para conversar com representantes legais foram algumas das 
possibilidades levantadas pelo grupo, já que, como os participantes 
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ponderaram, os Hupd’äh têm o direito de reivindicar assim como 
qualquer etnia da região.

Em Taracuá, Jovino, AIS, tomou a frente da discussão e, traduzindo 
nossas palavras, começou a apresentar sua percepção dos problemas 
para o grupo. Segundo ele e Américo, “a escola está melhorando, 
mas muitas crianças não estão se interessando”. As famílias não 
saem para formar outras aldeias ou para visitar parentes distantes, 
pois estão esperando para as crianças estudarem. Mas, apesar de 
tudo, acham que a escola está melhorando. Quanto à produção, 
contaram que antes levavam um aturá e trocavam por um maço 
de tabaco, aceitavam um cachorro em troca de abrir duas roças. 
Não entendiam direito o valor das coisas, mas que agora estavam 
percebendo melhor. Antes quando trabalhavam no cipó, o patrão 
nunca ficava satisfeito. Tudo o que ganhavam já ia para pagar o 
que tinham comprado fiado. Hoje estão recebendo um pouco me-
lhor, mas ainda é pouco pelo tanto de trabalho que têm para tirar 
o cipó. “Antes os Tukanos achavam que mandavam nos Hupd’äh. 
Eram patrões, e nós, Hupd’äh, trabalhávamos para eles. Hoje em dia 
cada um de nós tem a sua roça, não trabalha mais pra Tukano, não”. 
Antes eram poucas famílias que moravam na aldeia, mas os filhos 
foram casando e as famílias foram aumentando. 

Antigamente, havia aldeias em que os homens tinham mais de uma 
mulher e, assim, tinham mais de uma família. Antes, mesmo em 
Taracuá, visitavam mais os parentes distantes, pois as famílias eram 
pequenas e não havia tanto risco durante a viagem. Agora, visitam 
os parentes distantes apenas quando estão doentes, não conseguem 
mais sair, porque têm de cuidar das roças e as crianças têm que 
estudar. Antes, “meu pai fazia muita festa, ia pra Santo Atanásio. 
Depois, os de lá vinham para cá para festa. Hoje não. Hoje poucos 
sabem tocar cariçu (flauta de pano muito utilizada pelos jovens e 
adultos). Dizem que em algumas comunidades, crianças novas sa-
bem tocar. Estamos fazendo como os brancos. Liga o rádio, mexe e 
assim o nosso ta morrendo”. Dessa forma, Américo contou sobre o 
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problema grave da perda dos costumes e práticas dos Hupd’äh com 
a incorporação crescente de hábitos dos “brancos”. Segundo Jovi-
no, antigamente os Hupd’äh tinham seus próprios remédios. “Das 
plantas do mato faziam os remédios que curavam todas as doenças. 
Agora todos ficam só esperando os remédios dos brancos. Todos 
ficam esperando o enfermeiro dar remédio e as crianças estão apo-
drecendo, ao invés de procurarem um velho pra benzer. O que os 
antigos usavam os remédios tradicionais, tão esquecendo a tradição 
de medicamento. Não adianta esperar quem vem de fora. As crian-
ças têm diarréia e têm o remédio do mato, mas as pessoas têm pre-
guiça de pegar no mato, preguiça de pedir para o velho benzer. Qual 
é o melhor, do branco ou o nosso? Às vezes o do branco é ruim. Di-
pirona, por exemplo tem gosto ruim. As vezes o do velho benzedor, 
o que planta, o que tem no mato é melhor. As vezes aparece doença 
que a gente não consegue curar, nem branco nem Hupd’äh”. Assim, 
Jovino mostrou como os problemas de saúde atuais relacionam-se a 
uma postura adotada, por vezes, pelos próprios Hupd’äh e que gera 
a “perda dos costumes”. Ambos, Jovino e Américo, ao falarem das 
festas, doenças, produção iam mostrando como a melhoria da vida 
dos Hupd’äh exige uma mudança fundamental no modo como os 
Hupd’äh relacionam-se com as coisas do mundo dos brancos, e com 
os costumes, práticas e vida cultural de seu próprio povo. 

Os participantes de Nova Esperança e Santa Cruz falaram que queriam 
uma escola construída em sua própria comunidade. Ainda que fosse 
uma comunidade pequena, reclamaram que as crianças tinham que ir 
para escola de outra etnia, sendo que já há magistério para o próprio 
povo Hup, em Santa Cruz há uma aluna do magistério que poderia 
ser a professora lá. Eles também disseram querer aprender a própria 
língua Hup escrita e materiais em sua própria língua, mas não dispen-
sam o estudo da língua portuguesa. João de Nova Esperança também 
acha importante que sua comunidade tenha uma escola própria dos 
Hupd’äh de lá. No que se refere a saúde, acham muito importante 
a visita regular dos profissionais de saúde na comunidade. Disseram 
querer um Agente Indígena de Saúde próprio. O Sr. João, velho ca-
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pitão, reclamou que as vezes fica doente e não recebe medicamento, 
diz que as vezes os profissionais de saúde informam que está em falta. 
Quanto à alimentação reclamam da falta de instrumentos de traba-
lho, como o ralo, que é muito importante para as mulheres ralarem 
a mandioca e que é muito caro adquirir um. Ainda conseguem caçar, 
mas não mais como antigamente, o trabalho está mais focado na 
roça, que requer não só a família, mas terçados e machados. 

Em Nova Fundação já no último dia de oficina, num Domingo após 
o almoço, iniciamos a discussão sobre o papel das instituições. Em 
Nova Fundação foi mais difícil, pois este dia estava acontecendo 
um encontro de caxiri (bebida fermentada a base de mandioca) em 
Cucura-Manaus, assim muitos Hupd’äh de Nova Fundação foram 
beber. João dizia que as casas precisam ser bonitas para eles ficarem 
bem e todos precisam trabalhar em suas próprias roças para não fal-
tar beiju e mingau. Elza, esposa de João, disse preocupar-se muito 
com a documentação, disse que sua mãe já é muito velha e não tem 
aposentadoria porque não tem documento e não tem condições de 
ir a São Gabriel para tirar RG, CPF, T.Eleitor, Carteira de Trabalho. 
Sugeriu que fossem até Nova Fundação para resolver a documen-
tação dos Hupd’äh e aposentadoria dos velhos, que não possuem 
condição física de realizar uma viagem tão extensa do médio Tiquié 
até São Gabriel da Cachoeira (dois dias de motor de popa e cerca de 
uma semana de barco à remo). Outro problema da comunidade é a 
falta de radiofonia. Nova Fundação é uma comunidade populosa, 
em média 180 pessoas e a radiofonia fica na casa do AIS Desana, 
em Cucura Manaus, comunidade pequena a 30 minutos andando 
de Nova Fundação. As irmãs salesianas, que residem em Nova Fun-
dação, também possuem radiofonia, mas segundo elas serve para a 
comunicação entre as irmãs. Ou seja, os Hupd’äh não podem usar 
a radiofonia, o que contribui para reforçar a dependência de ou-
tros para resolução de seus problemas. Os participantes reclamaram 
também da distribuição do fome zero. Programa do governo federal 
para erradicar a fome. “O FOME ZERO é uma estratégia impulsiona-
da pelo governo federal para assegurar o direito humano à alimen-
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tação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimen-
tos. Tal estratégia se insere na promoção da segurança alimentar e 
nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da 
população mais vulnerável à fome”. (fonte: http://www.fomezero.
gov.br). Disseram que em todo esse tempo só receberam este saco-
lão duas vezes. A primeira cesta, disseram que veio completa, mas 
a segunda vez, o Prefeito Mirim Zezinho, de Barreira Alta, deixou 
apenas arroz. Não sabem o porquê isso aconteceu. Eles gostariam 
que o Fome Zero funcionasse direito.

Após a explanação do significado e papel de cada instituição1, 
onde era sempre realizado o levantamento dos problemas, discu-
timos sobre como poderíamos resolver e da importância do papel 
dos Hupd’äh para trazer melhoria para a comunidade e para vida 
de cada família. Foi explicado também que os cartazes com as de-
mandas a cada instituição seriam registrados no computador e na 
reunião com todas as instituições e as comunidades Hupd’äh do 
médio Tiquié, programada para o início de 2008, seriam mostrados 
e discutido juntamente com os Hupd’äh.

A partir das narrativas, mapas, debates e entrevistas realizadas com 
os Hupd’äh pode se perceber como o processo de sedentarização 
vai sendo compreendido e interpretado por eles. As conseqüências 
do contato com padres, comerciantes, representantes do Estado fo-
ram gerando profundas mudanças no modo de vida e na qualidade 
de vida e dessa população. Com o objetivo de entender melhor os 
impacto do processo de sedentarização sobre a saúde dos Hupd’äh, 
apresentamos, abaixo, dados epidemiológicos levantados pela SSL. 
Os dados apresentados foram obtidos a partir de um instrumento 
de coleta de informações de morbidade diagnosticada em primeiro 
atendimento, durante o projeto Saúde e Educação entre os Hupd’äh. 

1 Muitos não sabiam o que significava FUNASA, FUNAI, DSEI, SEMED.

Situação de saúde
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O referido instrumento contempla a padronização da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID) em sua Décima Revisão servindo, portanto, para efeitos 
de comparações com outras realidades de povos indígenas e popu-
lações não-indígenas. 

A tabela 3 apresenta o quadro de morbidade encontrado entre os 
Hupd'äh no período de junho de 2004 a abril de 2007. 

Tabela 3. Distribuição da morbidade diagnosticada em primeiro atendimento, 
de acordo com os capítulos da 10ª Revisão da CID – Povo Hupd´äh, Médio 

Tiquié, DSeI-RN, AM, junho de 2004 a abril de 2007.

capítulos Grandes Grupos de causas
       Sexo 

M F N %

I Doenças Infecciosas e Parasitárias 495 517 1012 42,6

xVIII Sintomas e Sinais Anormais 163 255 418 17,6

x Doenças do Aparelho Respiratório 117 108 225 9,5

IV Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 99 119 218 9,2

xII Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo 81 47 128 5,4

xIII Doenças do Sistema Osteomuscular 83 61 144 6,1

VII Doenças do Olho e Anexos 34 32 66 2,8

xIV Doenças do Aparelho Genitourinário 1 32 33 1,4

VIII Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide 16 13 29 1,2

xI Doenças do Aparelho Digestivo 33 15 48 2,1

xIx Lesões, Envenenamentos e Algumas Outras 
conseqüências de causas Externas 

13 9 22 0,9

xx causas Externas 16 4 20 0,8

xV Gravidez, Parto e Puerpério 0 6 6 0,2

II Neoplasia 1 0 1 0,05

V Transtornos Mentais e comportamentais 1 0 1 0,05

VI Doenças do Sistema Nervoso 1 0 1 0,05

Ix Doenças do Aparelho circulatório 1 0 1 0,05

 Total 1155 1218 2373 100

Fonte de dados: Projeto Saúde e educação entre os Hupd´äh – Associação Saúde Sem Limites
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No período analisado a equipe do projeto realizou 2.373 diagnósticos 
em primeiro atendimento que se distribuíram em 17 grupos de causas 
classificados de acordo com a 10ª Revisão da CID. Dentre esses gru-
pos, sete somaram 93,2% dos problemas de saúde identificados pela 
equipe, tanto pela demanda dos Hupd´äh como pela busca de casos. 
As principais doenças desses sete grupos serão detalhadas a seguir.

As Doenças Infecciosas e Parasitárias são as mais importantes com 
42,6% do total de diagnósticos. Neste grupo, as principais doenças 
foram as parasitoses intestinais (22%), o tracoma (20%), as diarréias 
(20%), pediculose (19%) e micoses (10%).

Sintomas e Sinais Anormais foram reportados em 17,6% dos diag-
nósticos sendo as cefaléias, epigastralgias, tosses crônicas e dores 
musculares as maiores queixas. 

As Doenças do Aparelho Respiratório foram responsáveis por 9,5% 
dos problemas diagnosticados entre os Hupd´äh. Neste grupo, as 
gripes e pneumonias corresponderam a 90% dos diagnósticos.  

O grupo das Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas alcan-
çou o quarto posto (9,2%) dentre as enfermidades registradas. A 
desnutrição energético-protêica foi responsável por 100% das quei-
xas. Não foram registrados casos de diabetes entre os Hupd´äh.

As enfermidades do Sistema Osteomuscular representaram 6,1% 
dos diagnósticos, ocupando a quinta posição entre os problemas de 
saúde mais freqüentes entre os Hupd´äh. Neste grupo, as lombalgias 
foram responsáveis por 73% das queixas, seguidas das cervicalgias e 
das artralgias agudas e crônicas.

As Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo corresponderam a 5,4% 
das doenças identificadas, sendo o impetigo, os ferimentos de qual-
quer espécie (exceto os provocados por uso de armas) e as dermati-
tes os grandes problemas registrados.
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Por fim, as Doenças do Olho e Anexos foram reportadas em 2,8% 
dos diagnósticos em primeiro atendimento. As conjuntivites foram 
responsáveis por 65% das queixas, seguidas das dores oculares (9%), 
cataratas (7%), pterígios (6%) e cegueira (6%). Outras queixas ocu-
lares não especificadas corresponderam a 7% dos problemas regis-
trados. 

Em relação ao sexo, a tabela 3 mostra que 52% das doenças fo-
ram diagnosticadas em mulheres Hupd´äh. Os grupos de doenças 
que atingiram as mulheres em maior proporção foram: as Doen-
ças Infecciosas e Parasitárias, Sintomas e Sinais Anormais, Doenças 
Endócrinas Nutricionais e Metabólicas e as Doenças do Aparelho 
Geniturinário.

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 e +

Olho * * * * * * * * *

Sist. Osteomusc - - * * 8 15 15 20 14

Pele 10 3 * * 4 4 6 * *

End. nutric; metab 21 12 - * * * 3 * 12

Ap Resp 22 3 4 * * 3 5 7 7

S e Sint Anorm * * 6 27 37 25 40 47 37

DIP 43 77 84 58 43 46 26 19 20

* quantidade não significativa

Fonte de dados: Projeto Saúde e educação entre os Hupd´äh – Associação Saúde Sem Limites

Tabela 4. Distribuição relativa (%) das doenças, segundo as faixas etárias e 
de acordo com a 10ª Revisão da CID. Povo Hupd´äh, Médio Tiquié, DSeI-RN, 

AM, junho de 2004 a abril de 2007.
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Em relação às idades é nítida a importância das Doenças Infeccio-
sas e Parasitárias na população Hupd´äh em todas as faixas etárias. 
Na população de 0 a 4 anos contribuem ainda de forma expressiva 
as Doenças do Aparelho Respiratório, as Endócrinas, Nutricionais e 
Metabólicas (desnutrição), os problemas de Pele e do Olho e Ane-
xos. Chama a atenção, as elevadas proporções de Sintomas e Sinais 
Anormais, a partir dos 10 anos de idade, o que remete à necessidade 
de contar com maiores recursos para a formação técnica da equipe 
e para a estruturação de serviços de apoio diagnóstico no âmbito 
do DSEI-RN. Outro aspecto notável diz respeito aos problemas do 
Sistema Osteomuscular, que aparecem na faixa etária dos 10 a 14 
anos e persistem, de forma elevada, nas faixas etárias subseqüentes. 

Nesta viagem aproveitou-se o tempo de estadia nas comunidades 
para dar continuidade à discussão do projeto político pedagógico das 
escolas Hupd’äh e a reuniões com os professores. A idéia de uma edu-
cação escolar específica para o povo Hupd’äh começou com a inicia-
tiva da SSL, que até então possuía experiência especificamente para 
a saúde. Mas, dentro do Projeto Saúde e Educação entre os Hupd’äh, 
houve a necessidade da SSL se voltar também para a educação escolar 
pelo fato do povo Hupd’äh permanecer, até então, excluído do cená-
rio político de uma educação escolar indígena específica.

O projeto Saúde e Educação entre os Hupd’äh compreendia que o 
povo Hupd’äh também precisava ter sua própria escola, que respei-
tasse e valorizasse sua própria cultura. Por isso, foram realizadas 
Oficinas Lingüísticas, de onde saiu a publicação de um dicioná-
rio Hup-Português e uma cartilha experimental de alfabetização na 
língua Hupd’äh para crianças. Dentro deste mesmo projeto, a SSL, 
contribuiu e ainda contribui para a realização do primeiro Magisté-
rio para o povo Hupd’äh, Yuhup e Dâw, promovido pela Secretaria 

Discussões com as comunidades sobre o Projeto Político
Pedagógico
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Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira. A SSL Asses-
sorou as comunidades de Barreira Alta, Nova Fundação e Taracuá 
Igarapé promovendo reuniões sobre educação escolar indígena, e 
promoveu uma articulação com a Secretaria Municipal de Educação 
que possibilitou a contratação de professores Hupd’äh, sendo que 
em 2004 havia apenas 1 professora Hup contratada, e no início de 
2007 os professores Hupd’äh contratados eram 22 abrangendo os 
rios Tiquié, Japu e Papuri.

Compreende-se que o processo de inclusão para a educação escolar 
é um tanto longo e que 3 anos de trabalho serviram apenas para 
disseminar a idéia de que o povo Hupd’äh é capaz e pode ter seu 
próprio espaço escolar, que pode escolher como será sua escola de 
maneira autônoma. 

É claro que as reuniões com as comunidades e com os professores, os 
encontros pedagógicos, a articulação entre a comunidade e as instân-
cias públicas de poder ajudaram muito na inserção do povo Hupd’äh 
nas políticas publicas de educação, mas ainda falta muito. Ainda falta 
a consolidação do Projeto Político Pedagógico, que precisou de um 
amadurecimento dos Hupd’äh em relação à educação escolar especí-
fica, para ser pensado e elaborado pela própria comunidade.

A SSL, nesta viagem, realizou reunião com as comunidades de Bar-
reira Alta e Taracuá Igarapé para dar continuidade ao registro do 
Projeto Político Pedagógico. Ambas as comunidades discutiram e 
registraram seus históricos, o histórico da escola e seu objetivo. Esta 
discussão terá continuidade nos próximos magistérios, caso o go-
verno repasse a verba para a realização destes, e também em futuros 
projetos aprovados da SSL.

As reuniões com os professores também foram realizadas com o in-
tuito de dar continuidade às discussões relacionadas a metodologias 
de ensino e burocracias pertinentes à escola, como o preenchimento 
de matrículas, diários de classe e as formas de avaliação.
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Conversou-se sobre a escrita na língua Hup, formas de alfabetizar 
através de histórias, cantos escritos, etc. Listou-se idéias de ativida-
des em sala de aula, como desenhos a partir de uma roda de história 
contada, cantos, brincadeiras tradicionais, pesquisa de brincadeiras 
de outras culturas, leitura e escrita de histórias e cantos, leitura e 
escrita de culinária Hup, e também de outras culturas, matemática 
Hup e ocidental, pesquisa bibliográfica sobre a matemática de ou-
tros povos. Trabalho com temas escolhidos pela a comunidade, por 
exemplo: O Lixo, Frutos do Mato, Alimentos da Roça, Alimentos do 
Igarapé, etc.

Discutiu-se que, dentro de cada tema, se pode trabalhar línguas, 
matemática, história, geografia, ciências naturais, etc. É importante 
que se discuta e que se faça um registro das dúvidas, das desco-
bertas, das conclusões. Este registro já se torna uma material de 
leitura na língua Hup, o que facilita e contribui para alfabetização 
na própria língua.

Foi dito que quanto mais textos escritos na língua Hup, mais fácil 
será o caminho para a alfabetização das crianças e da comunidade. 
Aqueles que já sabem escrever podem anotar palavras, frases, pe-
quenos textos em cartazes e anexá-los no centro comunitário, na 
sala de radiofonia, nas casas. Assim divulga a língua escrita para 
toda a comunidade e facilita o acesso a literatura para todos.

Os professores mostraram os trabalhos de pesquisa que realizaram 
com seus alunos para futuras publicações. Essas publicações, que 
partem de materiais produzidos pela própria comunidade, subsi-
diarão o processo de alfabetização das crianças e adultos Hupd’äh.

Como mostraram os participantes das quatro oficinas através dos 
mapas do território Hupd’äh, desde os primeiros contatos com os 
“brancos” e, mais especificamente, com os missionários, as aldeias 

Sedentarização, Qualidade de Vida e Saúde
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Hupd’äh foram sendo mudadas cada vez mais para as proximidades 
do rio Tiquié. O pretexto era o de estarem mais perto das escolas, 
dos auxílios e da catequização ministrada pelos padres ou pelos 
Tukano. Assim, a escola foi um dos principais motivos que levou os 
Hupd’äh a se deslocarem a territórios de mais fácil acesso aos mis-
sionários salesianos. Um dos participantes formulou essa questão 
da seguinte maneira, “O padre quando chegou aqui pediu para nós 
mudar para perto dos Tukano porque lá ia ter escola para nossos 
filhos aprenderem o português, para eles serem civilizados”. Assim, 
a escola impunha a ideologia da integração do índio à sociedade 
ocidental, desvalorizando e muitas vezes reprimindo os costumes e 
crenças dessas populações.

Essa aproximação do rio Tiquié significou um distanciamento do seu 
território tradicional, dos lugares sagrados, dos lugares onde estavam 
os antigos “sítios velhos” e, ao mesmo tempo, de um modo de vida 
qualificado como “feliz”. O relato de Tereza sobre Páç Pög, serra para 
onde vão os mortos, é fundamental para entender esse processo. A 
serra para onde vão os mortos é também o lugar do rejuvenescimen-
to, é de onde o cipó para fazer curare é retirado e é, como represen-
tado no mapa, o lugar onde vive o Curupira, guardião das matas e 
animais. Num tempo em que as doenças eram geradas pelo sopro, a 
mudança periódica fazia-se necessária para que a comunidade não 
corresse risco. Entretanto, as mudanças davam-se sempre dentro do 
próprio território Hupd’äh, mantendo as relações de reciprocidade 
que garantiam a fartura de comida, as festas e rituais, e na ausência 
de doenças dos “brancos”. Entretanto, quando perguntados se gos-
tariam de voltar a viver em aldeias pequenas, no território Hupd’äh, 
onde fosse possível reconstituir aspectos desse modo de vida, os par-
ticipantes diziam que não queriam, pois os velhos “sofriam demais”. 

Os velhos sofriam para cortar as árvores e abrir as roças dos Tukano, 
e deles próprios, apenas com machados de pau e pedra. Sofriam 
para ir buscar o curare, sofriam para caçar apenas com arco e flecha, 
sofriam por não ter estudo, sofriam para fazer bacias, por não ter 
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fósforo, etc. Os terçados, machados, enxadas, bacias de plástico, 
fósforos, anzóis, lanternas, roupas e os estudos são vistos como 
aquisições que melhoraram a vida dos Hupd’äh. Mesmo o fato da 
vida em grandes aldeias surgia como a possibilidade de conviver 
com mais gente, de estar mais próximo dos parentes, de estudar e 
adquirir produtos dos “brancos”. 

O processo de sedentarização pode ser tomado como um proces-
so de distanciamento do território Hupd’äh tradicional e, assim, de 
todo um modo de vida e formas de entender e significar o mun-
do que estavam baseadas em relações de reciprocidade, de troca. 
Os primeiros contatos com os padres foram sempre relatados nas 
oficinas como momentos marcantes. Os padres pediam que as al-
deias fossem mudando-se para perto do rio Tiquié, para perto dos 
Tukano, para perto das escolas, fato esse que melhoraria a vida dos 
Hupd’äh, diminuiriam seu “sofrimento”. Os sofrimentos, do ponto 
de vista dos padres, tinha haver tanto com o modo de vida semi-
nômade, os rituais e festas, proibidos por vezes, como relata João, 
de Nova Fundação, o viver numa mesma casa grande, a relação 
de “patrão-cliente” (Athias, R.2006) com os Tukano (inferioridade 
hierárquica). Desse modo, as famílias nucleares Hupd’äh passaram 
a viver em casas separadas, as aldeias se mudaram para territórios 
Tukano, ou para áreas próximas aos Tukano, e alguns Hupd’äh fo-
ram estudar e ser catequizados pelos padres.  

Como surgido em duas oficinas, com as roupas dos “brancos” vi-
nham também as doenças. Gripe, coqueluche, malária, desnutrição, 
câncer, tracoma, desinteria foram algumas das doenças mencionadas 
pelos participantes. As doenças infecciosas e parasitárias, de ocor-
rência muito grande nas crianças e jovens, ocorrem devido à falta 
de saneamento. A diarréia, doença muito comum entre os Hupd’äh, 
ocorre também devido à ingestão de águas contaminadas. Com o 
grande número de pessoas vivendo nas aldeias os igarapés acabam 
sendo contaminados com os dejetos e lixo, fazendo com que crian-
ças e jovens, principalmente, desenvolvam essas doenças. Os sinto-
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mas classificados como sinais anormais dizem respeito, em grande 
parte, a reclamações de dores de cabeças que jovens e adultos sen-
tem após os dias de trabalho na roça. Para chegar a suas roças os 
Hupd’äh têm que caminhar por muitas horas, longas distancias. Ge-
ralmente tomam apenas mingau pela manhã e comem um pouco de 
farinha durante o trabalho que se realiza com grande exposição ao 
sol. As mulheres que possuem atividades mais constantes na roça, 
quando chegam a suas casas, iniciam o processo de preparação dos 
beijus, trabalho que realizam por horas e com grande esforço físico. 
Desse modo, são comuns as queixas de dores de cabeças, dores nas 
costas e nos braços. O uso das mesmas peças de roupa e redes todos 
os dias sem que sejam lavadas com sabão gera micoses, coruba den-
tre outras doenças de pele que ocorrem em todas as faixas etárias, 
tendo maior incidência nas crianças. A dificuldade com uma higiene 
necessária à vida em grandes aldeias faz também com que o traco-
ma esteja presente em todas as faixas etárias e gere a cegueira em 
muitos casos. Já as doenças endócrinas e metabólicas, como, por 
exemplo, a desnutrição, atingem principalmente as crianças durante 
a fase de desmame e os idosos. Em períodos de cheia dos rios, quan-
do a pesca torna-se mais difícil, e em épocas em que há escassez de 
frutas há uma maior ocorrência de casos. 

Durante as oficinas, as explicações dadas para tais doenças referem-
se sempre à ruptura com o modo de vida tradicional e, assim, com 
as diversas formas de reciprocidade. Henrique mencionou a dimi-
nuição das festas, do ato de partilhar a comida, quando discutimos 
o problema da desnutrição. A falta de peixes e animais para serem 
caçados nas proximidades das aldeias ocorre, do ponto de vista dos 
participantes, por haver muita gente nas aldeias, por não se pescar 
mais nos igarapés, e por não se usar, mais curare na caça. Jovino 
(AIS) menciona que os Hupd’äh não procuram mais a cura nas plan-
tas, nos pajés e benzedores. Ficam apenas esperando o remédio dos 
“brancos” que, muitas vezes, não chega e pode também não trazer 
a cura. Desse modo, no que diz respeito à medicina tradicional, há 
uma ruptura na relação de reciprocidade entre os pajés e aqueles 
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que os procuram, assim como há uma diminuição na procura dos 
doentes pelas plantas e tratamentos tradicionais. 

As grandes distâncias percorridas para encontrar alimentos fazem 
com que, principalmente os homens, reencontrem-se com o terri-
tório Hupd’äh, mas de uma forma diferente, não mais para fazerem 
suas pequenas aldeias, festejarem e comerem juntos ou para visita-
rem os locais sagrados. Mas para, encontrando um animal matarem-
no logo e levarem a carne rapidamente a suas casas para garantir o 
alimento de suas famílias. Segundo o velho Henrique, de Taracuá-
Igarapé “antigamente quando o homem trazia carne de caça era 
para todo mundo da comunidade, todos comiam juntos, ninguém 
passava fome...hoje em dia os padres disseram cada família tinha 
que ter sua casa, o padre juntou nós em uma mesma comunidade, 
aí a comida não deu para todo mundo e começamos a trazer comida 
só para dentro da nossa casa, para a família, comer escondido das 
outras pessoas, deixamos de comer todos juntos assim como vocês 
“Brancos” fazem”.  Além disso, muitos homens Hupd’äh hoje em dia 
já não sabem caçar, como diz João de Nova Fundação “hoje em dia 
os meninos não fazem mais o ritual para ser um bom caçador...anti-
gamente a gente fazia, tinha que deixar a formiga de correição picar 
em nós...hoje os pais tem dó de deixar o filho ser picado porque dói 
muito...os meninos também não querem, não”.A não participação 
dos jovens nos rituais de iniciação revela uma descontinuidade com 
crenças e costumes que asseguravam a formação de bons caçadores, 
provedores e doadores, já que, no passado, o bom caçador era aque-
le cuja caça era partilhada com a coletividade. Atualmente, escassez 
de alimentos torna-se periodicamente mais aguda e faz com que, 
como apontou Jovino, torne-se difícil a recuperação dos pacientes 
seja da desnutrição ou de quaisquer outras doenças que exija repou-
so e boa nutrição.  

Pode se dizer que as “alternativas econômicas” buscadas pelos 
Hupd’äh como forma de obter alimentos e adquirir os produtos do 
“branco” variam entre a prática da agricultura e a colheita de cipó 
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para ser vendido aos comerciantes que, periodicamente, visitam as 
aldeias às margens do rio Tiquié. Diferente do trabalho que realizam 
nas roças dos Tukano, onde a plantação é por ruas e os gêneros 
pouco se misturam, as roças Hupd’äh possuem grande variedade de 
gêneros plantados de maneira muito próxima. Colhe-se uma grande 
variedade de frutas e legumes. Entretanto, as mandiocas, por exem-
plo, se comparadas às das roças dos Tukano, são muito pequenas. 
Mulheres e homens Hupd’äh trabalham por longos períodos, mas 
os resultados de suas colheitas não são suficientes à boa nutrição 
da família. O complemento feito com a pesca, a coleta e a caça são 
igualmente insuficientes já que, vivendo em grandes aldeias, têm de 
ir muito longe para caçar animais e para pescar em igarapés onde 
haja maior quantidade de peixes. Para realizar a colheita do cipó as 
famílias têm de caminhar um dia inteiro, acampar por três dias lon-
ge da aldeia e vender o produto a baixos preços. A atividade permite 
que os Hupd’äh comprem alguns bens como roupas, fumo, pilhas, 
sal, sabão, mas não é revertida em alimentos.

Na última atividade das oficinas pudemos perceber um pouco quais 
as necessidades e possíveis soluções para os problemas gerados 
pelo processo de sedentarização. Em Barreira Alta, os problemas 
de escassez de alimentos poderiam ser solucionados com projetos 
de segurança alimentar e de avicultura. Já em Taracuá Igarapé, a 
aquisição de instrumentos de trabalho e insumos surge como uma 
possibilidade para melhorar as roças. Em Santa Cruz e Nova Espe-
rança, a aquisição de mais ralos e motores de mão que ajudem as 
mulheres a ralarem mandiocas mais rápido facilitaria a preparação 
dos alimentos e aliviaria suas dores. Trabalhar na roça própria, ad-
quirir mais instrumentos de trabalho e obter o sacolão1, Fome Zero, 
foram soluções dadas pelos participantes de Nova Fundação. Assim, 
as soluções apresentadas pelos grupos variam de melhorias nas ati-
vidades de trabalho (instrumentos, mais tempo para trabalhar nas 

1 Forma como os Hupd’äh referem-se aos benefícios adquiridos pelo programa Fome Zero do gov-
erno federal.
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próprias roças, avicultura), melhorias na preparação dos alimentos 
(ralos e motores de mão) e no acesso a programas de assistência 
social voltados à alimentação como o Fome Zero (sacolão). Entre-
tanto, uma importante forma de melhoria das condições de trabalho 
e da produção surgiu em meio às reflexões de Jovino e Américo de 
Taracuá. Para eles, seria importante que os Hupd’äh trabalhassem 
mais de forma coletiva, e que aqueles que têm mais roças ajudassem 
àqueles que têm menos. Possivelmente, ainda que haja projetos de 
avicultura, de melhoria dos instrumentos de trabalho da roça e da 
produção de alimentos, de “sacolões”, torna-se fundamental que 
haja esse fortalecimento do trabalho coletivo e dos laços de reci-
procidade. Apenas dessa forma pode também começar a ser viável 
a promoção de atividades como a coleta, caça e manejo ambiental 
realizadas no território Hupd’äh. Atividades poderiam, ao estimular 
a atuação coletiva par a obtenção de alimentos, fortalecer os laços 
dos Hupd’äh com seu território tradicional e entre si.

No que diz respeito à saúde, o saneamento básico, as caixas d’água 
(Barreira, Taracuá, Nova Esperança e Santa Cruz) e os cuidados com 
o lixo (N. fundação) foram algumas das soluções propostas pelos 
participantes. A necessidade de uma maior freqüência de atendi-
mentos das equipes de saúde nas aldeias aparece em todas as ofi-
cinas, denotando as dificuldades em receber atendimento e acom-
panhamento dessas equipes. O desejo de retorno das atividades de 
assistência à saúde, promovidas pela SSL durante os anos anteriores 
evidencia também as dificuldades tidas com as equipes de saúde do 
DSEI. Nesse sentido, cobrar da Funasa condições para o trabalho dos 
conselheiros distritais de saúde é fundamental para que se fortaleça 
o controle social e a qualidade e quantidade de atendimentos seja 
melhorada. Para além dessas melhorias faz-se importante levar em 
conta a necessidade de um trabalho de valorização e envolvimento 
das comunidades no fortalecimento da medicina tradicional. Como 
Jovino ressalta, é preciso que as famílias busquem os tratamen-
tos com plantas tradicionais, que procurem os pajés e benzedores, 
que percebam a importância disso para melhorarem as condições 
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de saúde. Assim, o envolvimento da comunidade em atividades co-
letivas que promovam o tanto reivindicação de caixa d’água, ba-
nheiros, cuidados com o lixo, melhorias na qualidade e quantidade 
da assistência à saúde, quanto ações da própria comunidade para 
a promoção do saneamento, dos cuidados de higiene, dos cuidados 
para a prevenção da desnutrição, são importantes para a melhoria 
na qualidade da saúde dos Hupd’äh.

No que diz respeito à escola, em algumas comunidades como Nova 
Esperança e Santa Cruz surge a necessidade de que haja uma escola 
para suas comunidades com professores Hupd’äh. Para eles há gran-
de dificuldade em deslocarem-se a outras aldeias para que crianças, 
jovens e adultos estudem. Soma-se a isso o fato de, em outras al-
deias, não terem professores Hupd’äh e de não aprenderem sobre 
sua cultura, língua e costumes. Melhorar o aprendizado da própria 
língua, a quantidade de professores Hupd’äh, o trabalho coletivo 
desses professores e a produção de materiais didáticos na própria 
língua, e assessoria pedagógica vêm a ser passos importantes na 
direção da consolidação da escola diferenciada Hupd’äh. Por fim, as 
melhorias estruturais das escolas e da quantidade dos materiais di-
dáticos são necessidades igualmente importantes para constituição 
da escola Hupd’äh. Mas um ponto fundamental ressaltado pelo pajé 
armando e alguns outros velhos de Taracuá vem a ser a importância 
da escola Hupd’äh, por um lado, para continuidade da cultura e dos 
costumes dos Hupd’äh e, por outro lado, para a compreensão de 
novas formas possíveis de trabalho, de relação com o “mundo dos 
brancos”. Para eles, aprender a piscicultura, a avicultura, os cálculos 
para não serem explorados quando compram ou vendem algo, são 
muito importantes para a melhoria da qualidade de vida. Assim, a 
escola estabelece, de certa forma, um elo entre o passado “feliz” 
onde a cultura, pautada na reciprocidade, garantia o modo de vida 
e cosmologia dos Hupd’äh, e um presente onde é necessário buscar 
melhorar a agricultura, a caça, a pesca, a coleta, o saneamento, a 
saúde, a valorização da própria cultura como formas de melhorar 
qualidade de vida dos Hupd’äh.
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Desse modo, uma ação que busque melhorar a qualidade de vida 
dos Hupd’äh deve, necessariamente, buscar diminuir as causas das 
doenças e sofrimento dos dias atuais. Ter como meta fortalecer as 
formas tradicionais de reciprocidade e buscar novas como as as-
sociações, por exemplo, pode, quem sabe, aproximar os Hupd’äh 
do equilíbrio e felicidade dos tempos antigos, tal como surge nas 
representações dos participantes das oficinas. Ações que melhorem 
o saneamento básico, novos hábitos de higiene, a valorização da 
medicina tradicional e pajés são importantes para garantir a me-
lhoria do quadro da saúde. Entretanto, estando a falta de uma boa 
alimentação ligada às doenças e sofrimento, é importante que sejam 
pensadas alternativas econômicas que melhorem as roças, caça, pes-
ca e coleta valorizando práticas tradicionais e somando-as àquelas 
que sejam viáveis para o etno-desenvolvimento dessas populações. 
Uma possibilidade pode estar em novas formas de uso de seus ter-
ritórios tradicionais. Incursões às áreas tradicionais para a pesca, 
coleta e caça em épocas de escassez, o manejo ambiental de gêne-
ros e espécies presentes em seus territórios pode ajudar a melhorar 
a nutrição e o contato com o território e práticas tradicionais dos 
Hupd’äh carne, peixes e frutas. 
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Formação e trabalho de agentes indígenas de saúde na Amazônia
Buscando efetuar contribuições para consolidar os direitos sociais 
das populações indígenas do continente, por meio da sistematiza-

Agentes comunitários Indígenas de Saúde
Patrícia Torres

O presente texto tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas 
pela Associação Saúde Sem Limites no âmbito dos projetos execu-
tados durante o ano de 2007/2008. Nele é apresentado o plano de 
trabalho de 2007, as ações para estimular o processo de certificação 
dos agentes indígenas de saúde (AIS) da região do Alto Rio Negro, no 
estado do Amazonas, Brasil, e o trabalho de início da pesquisa sobre 
os principais processos de formação de agentes indígenas de saúde 
nos países que conformam a REDSIAMA (Colômbia, Brasil, Peru, Ve-
nezuela e Equador). Contém também o trabalho de pesquisa sobre a 
mortalidade de mulheres indígenas em idade reprodutiva no Alto Rio 
Negro. Por fim, surgiram novas perspectivas de parcerias com a NAHO 
(National Aborigene Health Organization) e E-KSS, organizações ca-
nadenses, surgiram para o desenvolvimento de projetos de Tele-saúde 
e sistemas de informação em saúde para a região do Alto Rio Negro. 

Atividades Realizadas

capítulo III
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ção, divulgação e intercâmbio de metodologias de trabalho adequa-
das a essas populações, a SSL concluiu no início de 2007 uma pes-
quisa diagnóstica sobre a formação de trabalhadores indígenas de 
saúde de nível básico (Esses profissionais são denominados Agentes 
Indígenas de Saúde (AIS) no Brasil e Promotores de Salud nos de-
mais países da rede SIAMA). Através de um diagnóstico situacional, 
a SSL procurou construir um referencial contextual e teórico articu-
lado à descrição sobre os sistemas de formação e experiências espe-
cíficas. Foram enfocados os marcos conceituais, legais, pedagógicos 
e antropológicos presentes nos distintos processos de formação. Um 
roteiro de trabalho foi elaborado, enriquecido com os comentários 
dos informantes de cada país e, posteriormente, encaminhado aos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas no Brasil. Formulários foram 
também enviados aos informantes dos outros países. A partir desse 
procedimento, planilhas com dados sobre cursos e perfil dos AIS, ar-
tigos (Fundação Etnollano) e relatos pessoais (SSL e Projeto Xingu) 
foram encaminhadas aos pesquisadores. Estabeleceu-se assim uma 
análise comparativa e delinearam-se alguns aspectos fundamentais 
para a melhoria dos processos de formação de recursos humanos 
em saúde. Houve dificuldade em obter informações junto aos par-
ticipantes da Rede SIAMA, sendo importante destacar o esforço da 
Fundação Etnollano em enviar materiais relativos aos seus projetos 
que tiveram enfoque na formação de promotores de saúde. 

Dentre os processos estudados, o modelo de formação de agentes 
comunitários de saúde que mais se aproxima das necessidades dos 
indígenas é o que está proposto para uma execução descentralizada 
e em rede, utilizando como formadores os profissionais de campo 
e com reconhecimento legal mediante as escolas técnicas e Centros 
Formadores governamentais. A formação técnica em itinerário e a 
possibilidade de acesso à educação geral de nível fundamental pa-
recem ser os principais avanços dos últimos anos, compatíveis com 
a realidade de trabalho e vida da quase totalidade dos trabalhadores 
amazônicos de modo a operacionalizar o direito de inclusão social 
pela via da profissionalização. Um ponto importante parece ser a 
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necessidade de articulação entre os distritos indígenas e as escolas 
de formação técnica.

Houve também, ao longo dos últimos anos, a inserção da temática 
da profissionalização dos AIS nas agendas políticas dos diversos pa-
íses do continente. O objetivo final desse desenho político é que, a 
partir da formação inicial por módulos, os AIS sejam técnicos de ní-
vel médio atuando junto às equipes do sistema de saúde, compondo 
uma interface social com as áreas de educação, promoção social e 
meio ambiente. 

Uma contribuição fundamental da experiência indígena para a for-
mação de agentes de saúde é, certamente, a necessidade de apro-
fundamento da abordagem intercultural.  O preparo e adaptação 
de qualquer profissional de saúde para atuar entre indígenas deve 
passar por essa discussão da interculturalidade. A formação de pro-
fissionais indígenas prescinde ainda de um conhecimento da relação 
interétnica entre os diversos povos e as diversas medicinas. 

As abordagens interdisciplinares e intersetoriais são muito interes-
santes nesse sentido, bem como a composição de redes e parcerias 
para troca de experiências. As atividades dos agentes indígenas de 
saúde transcendem o campo da saúde na medida em que requerem 
atenção a múltiplos aspectos das condições de vida e da relação 
intercultural dos povos indígenas com a sociedade nacional. Estas 
características situam os AIS como uma categoria muito particular, 
não comparável ou agrupável a outras que existem historicamente 
no setor saúde. O AIS participa ainda da assistência à saúde aos 
membros de sua comunidade e localidades de sua área de abran-
gência, desenvolvendo prioritariamente ações de vigilância em saú-
de, prevenção, monitoramento e controle de doenças, sob a su-
pervisão e acompanhamento de profissionais de saúde capacitados, 
pertencentes às equipes dos distritos sanitários. Se considerarmos 
o rol de competências necessário e a dedicação exigida para esse 
trabalho intenso e intensivo, sua remuneração seria muito maior. 
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Idealmente os cursos não podem ser reproduzíveis, uma vez que as 
peculiaridades étnicas e sócio-culturais são muitas. Um caminho in-
teressante no seu planejamento é o de trabalhar perfis de conclusão 
de acordo com cada realidade e flexibilizar os módulos propostos 
pela política brasileira, de modo a não se perder os principais con-
ceitos, mas adequar os conteúdos.

Nesse sentido, acredita-se que a pesquisa desenvolvida tenha visado 
facilitar e potencializar o intercâmbio de experiências, aprofundar o 
debate da formação na política de saúde indígena e identificar lacu-
nas e incoerências. Talvez as duas maiores sejam: o distanciamento 
que se mantém entre ensino-trabalho, a despeito dos discursos de 
integração e da inclusão da supervisão como princípio pedagógico, 
aspecto primordial na formação dos formadores e agentes de saú-
de. Foram enfrentadas grandes dificuldades para compor a pesquisa 
diagnóstica. A despeito das preocupações dos envolvidos e do in-
tenso trabalho que envolve os cursos, as informações estão dispersas 
e o tratamento institucional dado a elas é pouco sistematizado. 
Conclui-se, por fim, que é importante haver a utilização com mais 
amplitude da pesquisa como fundamento da formação e incentivar 
trabalhos avaliativos nos aspectos técnicos, políticos, pedagógicos 
e antropológicos.

Sabe-se que nos últimos anos, o Brasil experimentou um aumento 
significativo na produção científica sobre saúde da mulher. Con-
tudo, estas pesquisas se desenvolveram basicamente em contextos 
urbanos e com grupos étnicos/raciais específicos, em sua expressiva 
maioria, com mulheres negras (Cruz & Pinto, 2002; Martins & Ta-
naka, 2000; Olinto & Olinto, 2000; e outros). Quanto às pesquisas 
com enfoque étnico, permanece a grande lacuna de conhecimentos 
sobre da situação de saúde da mulher indígena no Brasil.

Pesquisa “Mortalidade de mulheres indígenas em idade
reprodutiva no Alto Rio Negro”. 
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A partir desse contexto em 2007 foi realizada pela SSL uma pesquisa 
para traçar o perfil de mortalidade materna e dos principais pro-
blemas que afetam as mulheres da região do Alto Rio Negro. Para 
tanto, levou-se em conta os dados do período compreendido entre 
os anos de 2000 a 2005. A divulgação desses dados para as mu-
lheres indígenas ocorrerá através da realização de um encontro de 
mulheres. Esse encontro tem também como objetivo a construção 
de um panorama da situação de saúde das mulheres rionegrinas e 
uma proposta de ações que contribuam para melhorar as condições 
de saúde das mulheres na região. Estas informações epidemiológicas 
sistematizadas, juntamente com os problemas levantados durante as 
oficinas e encontros de mulheres, formarão o panorama da situação 
de saúde das mulheres indígenas rionegrinas.

O desconhecimento acerca de questões básicas da saúde da mulher 
indígena caminha lado a lado com a precária infra-estrutura física 
e organizacional dos serviços de saúde. Essa dimensão faz parte de 
um cenário mais amplo, no qual a exigüidade de informações e a 
ausência de inquéritos regulares, aliadas a precariedade dos siste-
mas de informação (em especial os registros de morbidade e mor-
talidade), impossibilitam que se trace de forma satisfatória o perfil 
epidemiológico das populações indígenas no Brasil (Coimbra Jr. & 
Santos 2000).

Este estudo mostrou que durante os sete anos de funcionamento 
do DSEI Alto Rio Negro, a mortalidade de mulheres em idade re-
produtiva foi de 125,82 por 100 mil mulheres de 10 a 49 anos. O 
coeficiente de mortalidade materna, calculado para esta população 
no período de 2001 a 2006 foi de 197,57 por 100 mil nascidos vi-
vos, indicador semelhante ao encontrado no Brasil na década de 80. 
Quanto a causas de morte, percebe-se que a maioria dos óbitos po-
deriam ter sido evitada, principalmente no que tange as mortes por 
Doenças Infecciosas e Parasitárias, com destaque para as Diarréias, 
onde é consenso que a simples implantação de infra-estrutura de 
saneamento básico mudaria radicalmente este quadro. A importân-
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cia da Tuberculose também é confirmada neste estudo, pois foi res-
ponsável por 4 mortes, correspondente a 8% dos casos, notificados 
sobretudo nas faixas etárias mais jovens de 10 a 29 anos.

A grande lacuna fica a cargo da principal causa de morte entre as 
mulheres indígenas da região, as Causas Indeterminadas. Que qua-
dro estas mortes invisíveis nos mostrariam se fossem devidamente 
investigadas? Além disso, quantos casos de morte materna estarão 
ocultos nos dados apresentados nesta pesquisa? É conhecida a di-
ficuldade dos profissionais de saúde em preencher formulários de 
informações, principalmente porque, na maioria dos casos, isso de-
corre das imposições do serviço que não oferece espaços de reflexão 
sobre a importância dessas informações para racionalizar as ações, 
para que os dados se transformem em instrumentos de diálogo, mo-
bilização comunitária e negociação política visando à melhoria dos 
serviços e das condições de trabalho (Machado 2006).

Com base nisso, é necessário atividades de sensibilização para estas 
questões junto aos gestores e profissionais de saúde, com o objeti-
vo de melhorar a qualidade das informações epidemiológicas. Além 
disso, a continuidade deste trabalho com a investigação destas mor-
tes nas aldeias, através de entrevistas com os AIS e familiares, é im-
prescindível para se fechar um diagnóstico fidedigno das causas que 
levam muitas mulheres indígenas à morte.  Finalmente, o resultado 
desta pesquisa aprofundada, seria um instrumento valioso para aju-
dar a estruturar um Programa de Saúde da Mulher eficiente e que 
atenda as reais necessidades apresentadas, mas principalmente, que 
considere toda a gama do saber tradicional que, felizmente, ainda é 
utilizado pelos povos indígenas do Rio Negro.

 
Avaliando o desenvolvimento do projeto em 2007, pode-se dizer 
que houve grande dificuldade em realizar as atividades junto à FU-
NASA e ao DSEI-RN. Assim, não foi possível divulgar os resulta-

Outras atividades realizadas
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dos obtidos com a pesquisa sobre a formação de AIS no Seminário 
Nacional sobre Formação de AIS, pois o seminário anteriormente 
previsto pela FUNASA não foi realizado. Da mesma forma, o papel 
da SSL na qualificação do debate acerca do processo de certificação 
dos AIS também ficou prejudicado devido às dificuldades nessa re-
lação com os órgãos do Estado. 

A partir de setembro iniciou-se uma nova discussão na região sobre 
a questão da certificação dos AIS. A FIOCRUZ (Fundação Oswaldo 
Cruz) foi convidada pela FOIRN a participar e a contribuir nesse 
processo. Numa reunião da qual participaram a FOIRN, FIOCRUZ 
e SSL, ficou decidido que caberia à SSL assessorar o processo de 
certificação no que diz respeito à população Hupd’äh. Entretanto, 
não houve, nessa reunião, participação expressiva dos AIS e nem da 
Associação de Agentes Indígenas de Saúde do Alto Rio Negro (AAI-
SARN). Com o final do ano, essas negociações foram também in-
terrompidas, mas possivelmente serão retomadas no final de março. 

Em setembro foram realizadas atividades de campo para uma pes-
quisa participativa sobre os impactos do processo de sedentarização 
em quatro aldeias Hupd’äh. Os AIS participaram ativamente da pes-
quisa contribuindo para a construção dos instrumentos de coleta de 
dados, informações sobre os atendimentos e problemas de saúde 
das aldeias, e mobilização das comunidades para participarem do 
trabalho. Junto à comunidade, os AIS ajudaram a entender a ori-
gem e causas dos problemas de saúde e que soluções podem ser 
buscadas.  

Foi iniciada a organização do cadastro dos AIS da região do Alto 
Rio negro junto ao DSEI. Os cadastros estão completos no que diz 
respeito à identificação, área de atuação, população atendida, e do-
cumentos. Resta realizar a complementação desse cadastro com do-
cumentos que mostrem o grau de escolaridade, e os certificados de 
conclusão das diferentes etapas da formação dos AIS. Ressalta-se que 
todos os AIS que participaram do curso de formação dado pela SSL, 
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em sua maioria Hupd’äh, já possuem o cadastro completo, sendo 
necessária apenas a atualização do cadastro nos arquivos do DSEI.  

Passos importantes foram dados para a construção desse diagnósti-
co da situação dos AIS com a pesquisa sobre a formação e trabalho 
de agentes indígenas de saúde na Amazônia, e com a construção do 
perfil de mortalidade materna e dos principais problemas que afe-
tam as mulheres da região do Alto Rio Negro. As dificuldades para a 
obtenção de dados revelam, dentre outros, os problemas existentes 
no sistema de informação da saúde indígena da região, que é igual 
à do resto do país. Percebe-se assim que uma atividade que muito 
contribuirá para a atuação dos AIS seria desenvolver, com estes e o 
DSEI, instrumentos de coleta de dados e registros mais confiáveis, 
simples e completos sobre a saúde indígena na região.

No que diz respeito ao trabalho para o aprofundamento da discus-
são junto aos povos indígenas sobre a formação de Agentes Indíge-
nas de Saúde, está prevista a realização de um diagnóstico da situa-
ção dos agentes indígenas de saúde no segundo semestre de 2008. 
Posteriormente, será realizada uma oficina para os agentes de saúde 
organizados na AAISARN para discutir o processo de certificação, 
por competências, tendo como argumento os diversos cursos dos 
quais já participaram ao longo de aproximadamente uma década. 
Além disso, está prevista a realização de um encontro de mulheres 
indígenas do Alto Rio Negro para, a partir da apresentação dos da-
dos obtidos na pesquisa sobre a mortalidade de mulheres indígenas 
em idade reprodutiva, buscar-se opiniões e estratégias que contri-
buam para o empoderamento das mulheres no controle social em 
saúde, e para aumentar a participação das mesmas nos processos 
de desenvolvimento dos recursos humanos. No entanto, ainda não 
foi possível a realização desse encontro de mulheres, originalmente 
previsto para o início de 2008. Pretende-se realizar essa atividade 
em abril junto ao Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Ne-
gro (DMIRN) e à FOIRN. 
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A saída de duas integrantes técnicas – enfermeira e educadora - da 
equipe da SSL no Alto Rio Negro por motivos de saúde e familiares, 
fez com que se tornasse impossível a realização dessas atividades no 
período anteriormente programado. Com a ausência desses mem-
bros na equipe, os trabalhos de campo ficaram igualmente preju-
dicados. Na tentativa de suprir a ausência deixada pela saída dos 
membros da equipe, desde o início de 2008, Danilo Ramos, assis-
tente de projetos da SSL da equipe de São Paulo, tem participado 
mais ativamente da elaboração das atividades e planejamentos da 
SSL-Rio Negro, visitando com maior freqüência região para acom-
panhamento dos trabalhos in loco. 

No que diz respeito à melhoria do sistema de informações em saúde, 
contatos foram feitos com as instituições canadenses E-KSS e NAHO 
(National Aborigene Health Organization). O objetivo é, com base 
na experiência canadense, contribuir para a melhoria desse sistema 
a partir de registros mais fidedignos de informações e da informa-
tização dos dados. Esses registros possivelmente permitirão análises 
que contribuam para um melhor planejamento da assistência na 
comunidade e na formação dos AIS.  Em abril, será realizada em 
São Paulo uma reunião para a elaboração de um projeto de registro 
informatizado mais real e imediato dos dados de saúde da região. 
Essa reunião terá a participação da SSL, FOIRN, NAHO e E-KSS e 
esse projeto deverá ser negociado junto ao governo canadense. Uma 
reunião inicial já foi realizada em 2006 para o estabelecimento de 
termos de parceria entre as instituições e a discussão sobre a viabi-
lidade de um projeto de Tele-saúde para a região. Desde então, a 
SSL vem buscando estabelecer o foco do projeto sobre a questão do 
registro de dados de saúde e consolidação de um sistema eficiente 
de informações em saúde. 

No que diz respeito ao desenvolvimento do Observatório de Saúde 
Indígena, uma etapa inicial foi concluída com o novo site da SSL 
que foi colocado no ar em junho (www.saudesemlimites.org.br). O 
objetivo do observatório é contribuir para aumentar a visibilidade 
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das problemáticas dos povos indígenas da região amazônica, divul-
gando informações sobre a saúde indígena no Brasil, Equador, Peru, 
Colômbia e Venezuela. Dessa forma, busca-se influenciar as políti-
cas públicas de saúde para as populações indígenas nesses países. 

Dessa forma, promovendo tais articulações e planejando um encon-
tro de mulheres para a divulgação e construção de perspectivas de 
atuação quanto à situação de saúde do Rio Negro, a SSL tem bus-
cado desenvolver suas ações na formação de AIS e na inserção das 
mulheres nos programas de desenvolvimento de recursos humanos 
da região. O aprimoramento dos sistemas de informação em saúde 
e a capacitação dos AIS contribuirão para a consolidação desses 
dois processos, instrumentalizando as populações indígenas para o 
controle social em saúde. 
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Assessoria direta aos professores nas comunidades Barreira Alta, 
Nova Fundação e Taracuá-Igarapé (de acordo com o tempo da equi-
pe de saúde)

Assessoria aos Hupd’äh em encontros pedagógicos na cidade, en-
volvendo esses atores na discussão do processo de construção de 
uma política municipal de educação escolar indígena (ex: Formação 
de Assessores Pedagógicos Indígenas – Odilon do Japu, Arimatéria 
do Papuri, Ricardo do Tiquié e Moisés - Yuhup)

Breve Avaliação sobre a Educação
Escolar Indígena

Lírian Monteiro & Renato Athias

Atividades realizadas

capítulo IV

Articulação com a Semed na contratação de professores Hupd’äh (Em 
2004 havia 1 prof. Hup no Alto Rio Negro e em 2007 há 21 pro-
fessores Hupd’äh na região – rios Papuri (3), Japu (6) e Tiquié (12 
incluindo Tereza que já era professora) e 1 yuhup do Tiquié (são 
Martinho). Assessoria ao magistério indígena Paah Sák Tëg (povos 
Hup, Daw e Yuhup).
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- Pouco tempo em campo para o trabalho de educação (não só 
educação escolar mas também em educação em saúde). Penso que 
o trabalho da educadora, em educação em saúde, deve sim ser ar-
ticulado com a equipe de saúde, mas a especificidade do trabalho 
requer maior tempo nas comunidades. Com um pouco de experiên-
cia durante esses três anos pude perceber que uma oficina em saúde 
não tem muita eficácia quando realizada em apenas 1 dia, deve ter 
no mínimo 3 dias em cada comunidade. Assim é possível ouvir bem 
as pessoas, abrir discussões sobre o tema escolhido, produzir mate-
riais pedagógicos com a comunidade como produto da discussão. 
Esses materiais, bem elaborados como fruto de uma discussão mais 
aprofundada, servirão para subsidiar os temas estudados na escola.

O tempo dos Hupd’äh é diferente do nosso e o papel da assessoria 
em educação deve respeitar esse tempo para conseguir realizar um 
trabalho de qualidade ou seja, que de fato corresponda a realida-
de Hupd’äh, respeitando o processo de ensino-aprendizagem desse 
povo. Ainda não sei mas creio que pelo menos 15 dias de trabalho 
contínuo em cada comunidade (Nova Fundação, Barreira e Taracuá-
Igarapé) é o suficiente. Ainda mais nesse atual momento onde há 
3 professores Hupd’äh em Taracuá-Igarapé, 3 em Barreira e 3 em 
Nova Fundação. As comunidades se encontram bastante apreensivas 
com a idéia de educação específica, é algo muito novo para eles e 
por isso passaram a solicitar mais presença da educadora para ajudar 
nos temas de pesquisa, na metodologia de ensino via-pesquisa e 
mais recentemente apoio na construção do projeto político peda-
gógico.

- A assessora em educação precisa de um apoio mais sistemático na 
forma de executar seu trabalho (talvez fosse mais papel para Rena-
to), como: ler os relatórios e responder especificando o que precisa 
ser melhorado, o que pode ser realizado nos próximos trabalhos, 
quais os pontos que precisa aprofundar mais, novas idéias, etc. Se 

Pontos que dificultaram e dificultam o trabalho:
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isso não acontece corre-se o risco da educadora cometer erros que 
poderiam ser evitados.

Erros cometidos: eu poderia ter aproveitado mais o tempo para fazer 
um trabalho mais prolongado com os professores, como mini-ofi-
cinas de língua Hup, tema de pesquisa, discussão sobre escola dife-
renciada. Eu consegui fazer mais em Barreira porque ficamos mais 
tempo lá do que em Taracuá-Igarapé e Nova Fundação; poderia ter 
realizado com mais freqüência discussões com a comunidade sobre 
a escola Hup, mas isso requer tempo, precisa ser um dia em que as 
pessoas se encontrem na comunidade, precisa ter comida para ga-
rantir a participação de todos (são pequenos detalhes que fazem a 
diferença). Erramos com o lixo também, deve ter uma regra básica 
para todas as equipes da SSL, que seja bem definida, esclarecida, 
que se faça cumprir essas regras, pois somos uma ONG de saúde 
e temos que dá bons exemplos, então assim como estudar antro-
pologia é importante, estudar sobre o meio ambiente também. Isso 
deve ser uma premissa básica para qualquer pessoa que viaje com 
a SSL e/ou trabalhe na SSL. Falo isso porque as vezes cometemos 
erros sem saber e prejudicamos a comunidade. Por exemplo, não se 
deve apenas queimar o lixo, tem que enterrar, deve-se também se-
parar lixo orgânico e lixo inorgânico. Como os professores Hupd’äh 
de Barreira definiram o lixo (em trabalho de pesquisa bibliográfica). 
"Hup tem lixo seco, lixo perigoso. Comida nunca se joga fora, Hup 
nunca joga comida fora, restos como ossos, espinhas de peixe damos 
para o cachorro”. Então acho que a partir disso, devemos separar os 
lixos entre seco e perigoso. Os lixos perigosos nós costumamos levar 
para cidade, mas os secos queimamos, e devemos enterrar sempre, a 
partir de agora.

Houve uma reunião com irmã Edilucia, secretária de educação, com 
os professores Hupd’äh e os professores Dessano e Tukano que mi-

Reunião com Professores Hupd’äh e Lideranças e Professores 
Tukano e Dessano da área de Abrangência do Projeto da SSL
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nistram aulas para os Hupd’äh, em Taracuá-Igarapé, na oficina pe-
dagógica. A idéia desta reunião foi ouvir um pouco sobre como es-
tão sendo realizados os trabalhos dos professores e a relação da SSL 
com os professores (solicitação da Edilucia)... Havia nesta reunião 3 
professores Hup de Nova Fundação, 3 professores Hup de Barreira 
e 3 professores Hup de Taracuá Igarapé, ou seja 9 Hupd’äh; Afonso 
de Taracuá Igarapé, Rosalino de Ira-guadalupe, Moisés de Barreira, 
Irmã Isabel, Irmã Clarice e Deuile de Nova Fundação – 6 professores 
não Hup. Adivinhem quem tomou o espaço da fala?!!! Os Dessano e 
Tukano é lógico!!! Falaram que eu não observo as aulas deles como 
faço com os Hupd’äh (mais especificamente Moisés e Rosalino), as 
irmãs falaram que eu não faço reunião com a comunidade, que 
a SSL faz visita relâmpago em Nova Fundação, Afonso disse que 
eu deveria ficar mais na comunidade para ajudar os prof. Hupd’äh 
(mas isso já foi uma solicitação dos Hupd’äh em novembro, que 
eu também concordo); Tereza (profa. Hup) também falou que eu 
tenho que ficar mais tempo lá, que eles não entendem ainda o que 
é escola diferenciada e João Barão (prof. de Nova Fundação) res-
pondeu irmã Isabel dizendo que eu fiz reuniões sobre a escola com 
a comunidade.

Os únicos Hupd’äh que falaram foram 3, Tereza, Albino e João. Al-
bino só falou porque Isabel mandou, mas ele só falou a série que ele 
dá aula, Tereza falou, mas não deu apoio a SSL , João foi o único 
que enfrentou a Izabel.

Concordo com Isabel sobre o pouco tempo de estadia da SSL em 
Nova Fundação, quase todas as vezes que nos programávamos para 
passar 6 dias por lá ocorria algum problema, um resgate, o que di-
minuía nosso tempo. Na reunião falávamos que iríamos ficar 6 dias 
mas acabávamos ficando 3, houve uma vez que ficamos somente 2 
dias. Eu acho que demos sim, pouca atenção a Nova Fundação. Ló-
gico que não foi intencional mas os Hupd’äh reclamam. Precisamos 
repensar o trabalho em Nova Fundação levando em consideração o 
tempo na comunidade e a relação com as salesianas, porque a SSL 
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não é tão querida pelos Hupd’äh em Nova Fundação como é com 
os Hupd’äh em Barreira ou Taracuá Igarapé. Essa é a impressão que 
eu tenho. Também é complicado ficar lá, não temos um lugar para 
dormir. Não temos lugar em Nova Fundação, entendem?

Em relação ao acompanhamento dos professores tukano e dessano, 
eu não sei, até mesmo porque acho que é importante direcionar 
minha atenção aos Hupd’äh sobretudo porque eles estão no início 
de suas experiências como professores. Sei que isso é difícil de en-
tender pelo povo Tukano e Dessano, mas para não criar problemas 
eu talvez pudesse ajudá-los mais sistematicamente também, embora 
esse trabalho será mais intenso com os Hupd’äh, afinal eu sou a 
assessora deles. Mas não sei como fazer isso, preciso de idéias, até 
mesmo por questão de tempo nas comunidades.

Os Tukano reclamaram muito de mim para Edilucia (afinal ela é go-
verno, é superior, é chefe e todos eles reclamarem de mim – parece 
que foi combinado- é uma tentativa de me tirarem dos Hupd’äh, 
eles não querem a SSL para os Hupd’äh.) Eu até entendo deve ser 
difícil na cabeça deles, vir uma pessoa de fora para trabalhar com 
os Hupd’äh, que apóia na contratação, que ajuda na cidade a tirar 
documento, que ajuda na metodologia de aula, que fala de escola 
diferenciada para o povo Hup (imagine!) que dá liberdade para os 
Hupd’äh pensarem e fazerem...é difícil, é também difícil para os 
Hupd’äh que estão acostumados a receberem ordens. A impressão 
que eu tenho também é que os Hupd’äh querem uma receita pron-
ta, eles querem que eu diga como eles devem fazer e eles apenas 
cumprir...

O fator positivo dessa reunião foi a palavra da Edilucia informan-
do aos Tukano que agora os Hupd’äh vão ter sua própria escola, 
que os Hupd’äh serão os professores, que próximo ano Afonso não 
dará mais aula em Taracuá Igarapé (mas Tereza pediu o retorno do 
professor Rosalino...). O fator que considerei negativo, foi quando 
Edilucia disse que os Tukano devem ajudar os Hupd’äh no processo 
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de sua autonomia na educação escolar...já sinto alguns problemas 
futuros, porque os Tukano vão mandar, vão continuar com o ar-
gumento de que os Hupd’äh não são capazes de fazer sua própria 
escola e que precisam deles, que a Edilucia disse que é para eles aju-
darem (ajudar = continuar dominando quando se trata da relação 
Tukano-Hup, na minha percepção).

O projeto Saúde e Educação entre os Hupd’äh concretizou idéias 
que foram desenvolvidas em todo o processo de vivência do Rena-
to (depois SSL) com os Hupd’äh. Mesmo com a implementação do 
DSEI, com a política de educação escolar específica, creio que se não 
fosse esse trabalho específico com os Hupd’äh talvez ainda hoje eles 
continuariam a margem das discussões políticas que os envolvem. 

Foi com intenso trabalho, com muito suor, com lágrimas, sorrisos 
e gargalhadas, com a relação linda que estabelecemos com muitos 
Hupd’äh e principalmente com a sede de conhecimento que esse 
povo possui, conseguimos muitos avanços, a contratação do Elias 
como AIS; a inclusão de representantes Hupd’äh no conselho local e 
distrital de saúde, a contratação de professores Hupd’äh (não só na 
área de abrangência do projeto, mas em toda região do Rio Negro), 
o processo de reflexão de uma escola específica para o povo Hup, 
atendimento em saúde diferenciado. Mas ainda há muita coisa para 
fazer, sempre haverá na verdade, mas precisamos fortalecer o que foi 
construído até o momento.

Os professores e AISs Hupd’äh ainda não têm sua formação formal 
completa, os professores e AISs precisam de mais acompanhamento 
até conseguirem caminhar sozinhos e apoiar os novos professores 
que virão, a escola Hup precisa ser concretizada, ainda temos que 
escrever o projeto político pedagógico, este precisa passar pelo con-
selho municipal de educação e ser aprovado, ainda precisa da cria-
ção de uma associação da escola Hup.  

conclusão
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Estava pensando também em dar aulas de português de forma mais 
continua com os adultos Hupd’äh que querem aprender, acho que 
isso vai empoderá-los e torná-los mais independentes dos Tukano. 
Mas não sei como fazer isso, me ajudem a pensar melhor essa idéia.

Ainda não sei como vai ficar nosso trabalho em campo a partir de 
agora, mas acho que podemos otimizar os recursos dessas viagens 
para o diagnóstico participativo, assim dá para continuar realizando 
os trabalhos como formação em serviço de professores. Eu gostaria 
de ficar 15 dias em cada comunidade, assim daria para aprender 
melhor a língua, aprofundar nos trabalhos iniciados até o momento 
e trabalhar no diagnóstico. 
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Faltando uma tal reflexão sobre o homem, corre-se o risco 
de adotar métodos educativos e maneiras de atuar que re-
duzem o homem à condição de objeto.Assim, a vocação do 
homem é a de ser SUJEITO e não objeto.

Paulo Freire

Proposta Metodológica para o curso de 
Magistério Indígena diferenciado para os 

povos Hupd’äh, Yuhup e Dâw
Renato Athias & Lirian Monteiro

considerações iniciais

Um curso de Magistério Indígena (MI) deve ser um curso totalmente 
voltado para a realidade étnica e cultural dos povos indígenas. De-
verá, antes de tudo, possibilitar a reprodução das formas de trans-
missão de conhecimento, respeitando assim a maneira e o jeito de 
ser desses povos. Cada etapa deverá levar em consideração os in-
teresses primeiros dos povos indígenas. É um curso que assume o 
modo de ser dessas populações. A constituição possibilita isso: Art. 
215 e a Resolução 03/99 busca implementar essa forma de educa-
ção escolar.

capítulo V
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A proposta de metotodológica das etapas do curso de Magistério 
Indígena deverá levar em consideração as seguintes estratégias:

a) As ações educativas devem estar voltadas para o fortalecimento 
político dos povos Hupd’äh, Yohup e Dow da família lingüística 
Uaupés-Japurá no sentido de atender suas reivindicações pelo 
estabelecimento de condições dignas de vida e que seus direi-
tos e necessidades sejam priorizados e atendidos no processo 
de formação que se apóia no ensino diferenciado, específico e 
intercultural valorizando os processos próprios de aprendizado;

b) O programa do Curso de Magistério Indígena deve levar em con-
sideração um envolvimento do professor indígena e de sua reali-
dade cultural, econômica, social buscando a efetiva participação 
de sua realidade escolar e uma interdisciplinaridade no processo 
de planejamento e execução.

c) O desenvolvimento e implementação do Curso de Magistério In-
dígena deveria intensificar a busca de parcerias que priorizasse a 
inter-institucionalidade das atividades deste programa no senti-
do de garantir sua plena execução.

a) Tratamento integrado dos conteúdos curriculares, aqui entendi-
dos como a formação de um aporte científico e metodológico 
que possibilite a construção de saber que valorize as especifici-
dades étnicas de cada um dos grupos indígenas;

b) Valorização do patrimônio étnico e cultural das comunidades in-
dígenas reconhecendo seus processos próprios de aprendizagem 
e suas diversas formas de saber;

Proposta Metodológica

conteúdos Programáticos
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c) Reconhecimento das experiências históricas das comunidades in-
dígenas buscando compreender a estrutura de seu pensamento 
científico;

d) Valorização da pesquisa aplicada como postura pedagógica no 
processo de construção coletiva de conhecimentos;

e) Aprofundamento da realidade cultural e política das diversas situ-
ações em que se encontram os grupos indígenas buscando levar 
uma leitura crítica dessa realidade.

Conforme foi discutido na reunião sobre o magistério indígena es-
pecífico para a região do Alto Rio Negro-AM, no dia 9 de junho de 
2005 na Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Cacho-
eira, será realizada uma oficina para a discussão do magistério com 
cada família lingüística com a finalidade de construir, em conjunto 
com os cursistas, a composição da estrutura curricular do curso.

Foi escolhido Barreira Alta como local para a realização do Magisté-
rio Indígena Uaupés-Japurá, mas vale ressaltar que esta não é terra 
tradicional da família lingüística em questão. É importante levar em 
consideração o direito assegurado aos povos indígenas na constitui-
ção de 88, onde há preferência que o processo educacional indígena 
se faça em seu próprio território.

Pensando nisso será realizada uma assembléia entre os cursistas en-
volvidos para a definição do local a ser ministrado o Magistério Indí-
gena Uaupés-Japurá, que deverá ser em terra tradicional dos mesmos.

Nesta oficina deverá ser definido o conteúdo curricular do curso, 
através da reflexão e discussão do grupo, que pensará a utilidade e 
significado de cada disciplina e como esta poderá ser apresentada 

Operacionalidade
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aos cursistas, como por exemplo: para que serve a matemática, lín-
guas, geografia, história, estudos sobre saúde, movimento indígena, 
metodologia, pesquisa e em que essas disciplinas serão úteis e como 
deverão ser aplicadas.

A idéia é discutir o objetivo do magistério indígena e sua importân-
cia para uma educação escolar indígena de qualidade. Partindo des-
se princípio será importante a discussão dos conteúdos curriculares, 
do calendário, da metodologia e avaliação para este magistério in-
dígena Uaupés-Japurá, que deverá ser pensado a partir da realidade 
sócio-cultural desta família lingüística.

Prática/realidade- reflexão – teoria – seleção de princípios e mé-
todos para ação futura – nova prática/transformação da realidade.

Material de apoio: Vídeos, materiais básicos, etc.

Conforme discutido na reunião sobre o magistério indígena especí-
fico para a região do Alto Rio Negro-AM, no dia 9 de junho de 2005 
na Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, 
foi realizada uma oficina para a discussão do magistério com cada 
família lingüística com a finalidade de construir, em conjunto com 
os cursistas, a composição da estrutura curricular do curso.

Para os povos Daw, Hupd'äh, Yohup e Nadeb foi escolhido Barreira 
Alta como local para a realização desta oficina, sendo que as pró-
ximas etapas serão em território tradicional dos povos em questão.
Nesta oficina o nosso objetivo foi definir o conteúdo curricular do 
curso, através da reflexão e discussão do grupo, que pensou a utili-
dade e significado de cada disciplina e como esta poderá ser apre-
sentada aos cursistas, como por exemplo: para que serve a matemá-

considerações iniciais

Metodologia aplicada na oficina
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tica, línguas, geografia, história, estudos sobre saúde, movimento 
indígena, metodologia, pesquisa e em que essas disciplinas serão 
úteis e como deverão ser aplicadas.

A idéia foi discutir a nova proposta do magistério indígena para o 
município de São Gabriel da Cachoeira e sua importância para uma 
educação escolar indígena, específica e diferenciada, de qualidade. 
Partindo desse princípio foi construído nessa oficina o projeto para 
o Magistério Indígena direcionado aos povos Daw, Hup, Yohup, Na-
deb, o que se apresenta nas páginas seguintes.

Proposta para a Oficina de discussão do Magistério Indígena dife-
renciado para os Hupd'äh, Daw, Yohup e Nadeb.

Um curso de Magistério Indígena (MI) deve ser um curso totalmente 
voltado para a realidade étnica e cultural dos povos indígenas. Deve-
rá, antes de tudo, possibilitar a reprodução das formas de transmis-
são de conhecimento, respeitando assim a maneira e o jeito de ser 
desses povos. Cada etapa deverá levar em consideração os interesses 
primeiros dos povos indígenas. É um curso que assume o modo de 
ser dessas populações. A constituição possibilita isso: Art. 215 e a 
Resolução 03/99 busca implementar essa forma de educação escolar

A proposta de metodologia das etapas do curso de Magistério Indí-
gena deverá levar em consideração as seguintes estratégias:

a) As ações educativas devem estar voltadas para o fortalecimento 
político dos povos Hupd’äh, Yohup, Dow e Nadeb da família 
lingüística Uaupés-Japurá no sentido de atender suas reivindica-
ções pelo estabelecimento de condições dignas de vida e que seus 
direitos e necessidades sejam priorizados e atendidos no processo 
de formação que se apóia no ensino diferenciado, específico e 
intercultural valorizando os processos próprios de aprendizado;

Proposta Metodológica
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b) O programa do Curso de Magistério Indígena deve levar em con-
sideração um envolvimento do professor indígena e de sua reali-
dade cultural, econômica, social buscando a efetiva participação 
de sua realidade escolar e uma interdisciplinaridade no processo 
de planejamento e execução.  

c) O desenvolvimento e implementação do Curso de Magistério In-
dígena deveria intensificar a busca de parcerias que priorizasse a 
inter-institucionalidade das atividades deste programa no senti-
do de garantir sua plena execução.

a) Tratamento integrado dos conteúdos curriculares, aqui entendi-
dos como a formação de um aporte científico e metodológico 
que possibilite a construção de saber que valorize as especifici-
dades étnicas de cada um dos grupos indígenas;

b) Valorização do patrimônio étnico e cultural das comunidades in-
dígenas reconhecendo seus processos próprios de aprendizagem 
e suas diversas formas de saber;

c) Reconhecimento das experiências históricas das comunidades in-
dígenas buscando compreender a estrutura de seu pensamento 
científico;

d) Valorização da pesquisa aplicada como postura pedagógica no 
processo de construção coletiva de conhecimentos;

e) Aprofundamento da realidade cultural e política das diversas situ-
ações em que se encontram os grupos indígenas buscando levar 
uma leitura crítica dessa realidade.

conteúdos Programáticos
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1º - SABeR SeR (dias 18, 19 e 20)

Nesse primeiro momento os cursistas falam sobre eles, quem são, 
de onde vêm.

Discutem o saber ser professor (Daw, Hup, Yohup).

Trazem os velhos para passar o conhecimento, a ciência, o cultivo da 
mochiva, que é do conhecimento dos povos Hupd’äh, assim como o 
curare, veneno de conhecimento dos Hupd'äh, Daw e Yohup, hoje 
utilizado pelos dentistas como anestésico (ou seja, a medicina oci-
dental se apropriou de uma ciência que é dos povos indígenas).

Trataram dos conhecimentos próprios, da escola e do professor.

2º - SABeR FAzeR (dias 21, 22 e 23)

Aqui discutiram como deve ser o curso e o que o professor precisa 
saber para se tornar um profissional de qualidade e atender as ne-
cessidades dos alunos e da comunidade.

3º - PLANeJAMeNTO DO CURSO (dias 24 e 25)

Trabalhou-se como, quando e onde deve ser o magistério indígena 
dos povos em questão, assim como, quais as características que os 
professores devem ter para ministrar aulas aos cursistas.

4º - PRODUçãO De TexTOS (dias 26 e 27)

Nesse último momento da oficina produziram histórias sobre suas 

Momentos do curso
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comunidades, desenharam mapas de seus territórios e suas aldeias. 
Esse trabalho servirá de subsídio na produção de material didático.

5º - NOITe CULTURAL

Todas as noites depois da reunião de avaliação do dia, realizamos 
encontro com os cursistas e toda a comunidade para assistirmos a 
documentários, ouvir músicas e participar de atividades planejadas 
pelos próprios cursistas.

Aqui encontramos uma maneira de interagir os cursistas com os 
moradores locais.

Histórico da Comunidade

A Comunidade Barreira Alta é um território tradicional Tukano do 
grupo Turoponã. Está localizada na beira do rio médio Tiquié, na 
foz do igarapé Yuyu dëh. É uma região de terra argilosa e arenosa, 
há caatinga, floresta, igapó, terra alagada, plana, capoeira, igarapé 
su’mi e yè’ mi. Antes dos Hupd’äh se juntarem em Barreira Alta 
moravam em outros lugares do Tiquié, em seus próprios territórios. 
Primeiro nossos avós moravam no Bèj-Käwäg sõ’, depois mudaram 
para D’öp k’ã, Tög-pög, Hëhëh pó, Kög-pó, mét dëh. Em Mét dëh 
o povo Hupd’äh brigou e se espalhou, alguns grupos foram para 
Taracuá-Igarapé, Nova Fundação, Santa Cruz do Pahsá e nossos 
avós foram para D’öb dëh nó’ (igarapé acará). Nesse local todos os 
velhos morreram e por causa disso as pessoas resolveram mudar para 
Huy-hóy (lago de piaba redonda). Aqui moraram muito tempo.
Certa vez chegou um Hup, que morava na cabeceira do B’éç dëh 
(igarapé Ituí), chamado Inácio Dias (seu nome original é Pëd S’ó), no 

Projeto Político pedagógico – Barreira
Mohòy Kä’ Böy Móy – em construção
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sítio Huy-hóy e casou-se com uma mulher do grupo Sok-wät noh 
köd Teh däh. Após o casamento ele trouxe todo o grupo para morar 
no igarapé Yuyu dëh, no sítio Só’ mòh d’óh (Irara podre). Após um 
tempo ele deixou as pessoas morando neste sítio e foi construir um 
outro povoado para morar com sua esposa e parentes. Este local 
se chamava B’èç má nó (foz do igarapé Ituí), afluente do igarapé 
Traíra. Nesse mesmo tempo o grupo Sok-wät noh köd Teh däh (que 
morava no sítio Sö’ mòh d’óh) mudou para Touh k’et m’, no D’ob 
dëh (igarapé Acará). Nesse lugar eles moraram muito tempo, o Sr. 
Alberto Pires era jovem.

Esse mesmo grupo mudou novamente para o sítio M’àj ku, no iga-
rapé Yuyu dëh. Nesse lugar chegou o antropólogo Renato Athias e 
depois outros grupos brancos.

Renato foi junto com os Sok-wät noh köd Teh däh de M’àj’ kah’ 
para Yuyu dëh hayám. Nesse povoado chegou o padre Afonso, que 
falou com o pai do Elias, Sr. Antonio Pires, para juntar todos os gru-
pos Hupd’äh em uma só comunidade. Assim, o pai do Elias chamou 
os outros grupos para morar junto em Yuyu dëh hayám. Chegaram 
os Ya’am d’ub, Wíh teh d’äh, K’og K’eg Teh d’äh. Eles moraram du-
rante um ano neste local. Nessa época chegou Rosária, uma branca, 
para trabalhar com educação escolar junto com nosso povo. Ela fi-
cou apenas três semanas, queria fazer uma escola para os Hupd’äh, 
mas os Tukano a expulsaram do nosso povoado, pois eles queriam 
que os Hupd’äh viessem estudar na escola Tukano. Em Yuyu dëh 
hayám o povo se divertia muito. Fazia muitos dabucuris, praticava o 
Jurupari durante noites e dias, dançavam Karissú e Capivaiá.

Nesse tempo aconteceu algo que provocou a mudança do nosso 
próprio território para o território Tukano. É bom lembrar que as 
crianças vinham todos os dias de Yuyu dëh hayám para estudar na 
escola Tukano de Barreira Alta, andavam por 1 hora e meia na ida e 
depois na volta. Certo dia Sr. Manoel Dias (nome original Síb Hu’), 
pai do Antonio Dias ficou doido por causa do Bisíw (duende). O 



108

Ações IndIgenIstAs e experIêncIAs de Intervenção entre os Hupd’äH do Alto rIo negro

padre Afonso deu remédio para malária, mas não era essa a doença 
que ele tinha, ele estava doente do espírito. Ele começou a contar 
tudo sobre o Jurupari em voz alta, por isso as mulheres não podiam 
chegar perto dele, somente os homens o cuidavam.

O pajé Mateus Góes viu no espírito do Síb Hu’ que ele havia se 
transformado em Batub. Assim o Sr. Pëd S’ó (outro Manuel) teve 
que dar uma cuia de timbó para que o Síb Hu’ morresse. Depois 
de beber tudo, morreu na mesma hora. Esse episódio aconteceu 
pela manhã e nesse mesmo dia, após enterrar o corpo no mato, 
todos os Hupd’äh de Yuyu dëh hayám mudaram para o território 
Tukano, Barreira Alta. A negociação se deu através do pai do Elias, 
Sr. Antonio Pires. Ele pediu ao Tukano, Sr. Fortunato Marinho, que 
deixasse os Hupd’äh morarem em seu território. Era o ano de 1976; 
Ao chegarem em Barreira Alta os Hupd’äh moraram todos juntos 
numa casa só. A casa do Amaro Marinho, pai do Bosco, até que cada 
família construísse sua própria casa. Todos os grupos de Yuyu dëh 
hayám já trabalhavam na roça dos Tukano de Barreira Alta.

Atualmente moram em Barreira Alta 29 famílias Hupd’äh dos gru-
pos Sok-wät noh köd Teh d’äh, Ya’am D’ub Teh d’äh, Wíh Teh d’äh 
e K’ög Kég Teh d’äh. Dos Tukano moram duas famílias. A língua 
falada na comunidade pelas duas famílias Tukano é tukano e por-
tuguês. As 29 famílias Hupd’äh falam a língua Hup. Os adultos 
também falam Tukano e alguns também o português. As principais 
atividades de subsistência são roça, caça, pesca e coleta de frutos do 
mato. Os homens trabalham na caçaria, pescaria, abrem roça, fazem 
casa, os mais velhos fazem artesanatos como: peneiras, cumatá, ti-
piti, etc. As mulheres plantam maniva, frutas e demais raízes, como 
cará, taioba, batata e colhem as plantações da roça, preparam os 
alimentos e também produzem aturas para uso próprio e trocas. Os 
adultos trabalham cipó para trocar com os comerciantes por pro-
dutos da cidade como sabão, fósforo, anzol, pilhas, tabacos, roupas 
e alimentos industrializados. Todos, mulheres, homens e crianças 
trabalham na colheita de frutos do mato.
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Histórico da escola

Os Hupd’äh, que antes moravam em Yuyu dëh hayám, estudavam 
na comunidade Barreira Alta, na escola Tukano Dom José Domi-
trovich. Esse nome, escolhido pelos Tukano, foi em homenagem ao 
padre Dom José Domitrovich, que era o chefe dos Tukano naquela 
época. Ele realizava missa em suas comunidades. Esta escola surgiu 
no ano de 1974 e foi doada pelo missionário salesiano, padre João. 
A primeira professora foi Maria Francisca Aguiar Marinho, da etnia 
Tukano. Nessa época havia os alunos Tukano de Barreira Alta, Boca 
da Estrada, alguns alunos do igarapé Castanho e os Hupd’äh de 
Yuyu dëh hayám (que logo depois se mudaram para Barreira Alta).

O objetivo da escola no início era alfabetização na língua portugue-
sa. A aprendizagem era obrigatória com palmatória. A professora 
Maria Francisca ministrava suas aulas na língua Tukano e escrevia 
em português. Os alunos copiavam na lousa o que a professora es-
crevia. Os assuntos vinham do livro da cidade e cada aluno tinha um 
livro. Maria Francisca ensinava oito matérias: português, matemá-
tica, geografia, ciência natural, religião católica, história, educação 
física, arte. As aulas eram divididas por matérias.

Na comunidade o ensino era até a 4ª série. Depois disso, os alunos 
que quisessem, e que possuíssem condições, continuavam seus es-
tudos em Pari Cachoeira. O primeiro professor Hup foi Jarbas Góes 
Dias, ele começou em 1986 junto com Antonio Moura, professor 
Tukano. Nesse mesmo ano, Jarbas saiu e Pedro começou a ensinar 
o pré. Em 1989 Pedro deixou de ser professor e entrou a professora 
Roseli, da etnia Tukano, sobrinha do professor Moisés. Desta época 
até 2005 somente os professores Tukano davam aula.

A idéia da educação escolar específica para nosso povo começou 
com assessoria da Saúde Sem Limites. Primeiro chegou Joselito em 
2000 para conversar com os Hupd’äh do Tiquié sobre educação 
escolar diferenciada e educação em saúde. Em 2004 começou o 
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projeto Saúde e Educação entre os Hupd’äh e a educação escolar 
específica para o povo Hup começou a se concretizar. A partir de 
2005 os professores Hupd’äh começaram a ser contratados pela Se-
cretaria Municipal de Educação. Hoje a escola é do povo Hupd’äh. A 
alfabetização é na própria língua. Temos três professores Hupd’äh, 
Pedro, Ricardo e Crispiniano e 1 professor Tukano, Moisés.  Pedro 
leciona na educação infantil, Ricardo para o 1º ciclo, Crispiniano 
para EJA de 1ª a 4ª séries e Moisés para EJA de 5ª a 8ª séries. Esta-
mos começando a trabalhar com ensino via pesquisa e produzindo 
material na língua Hup.

O povo Hup de Barreira Alta decidiu mudar o nome da escola. De Dom 
José Domitrovich passou a ser Mohòy Kä’ (osso de veado). Mohòy Kä’ 
(nome de benzimento) foi a primeira pessoa do grupo Sók-wät Noh 
Köd Teh d’äh. Ele era o chefe de origem desse grupo Hupd’äh.

Objetivo da escola

O objetivo da escola específica Hup é:
• construir uma escola diferenciada na comunidade para que nossos 

filhos estudem de acordo com a nossa cultura. 
• Que todas as crianças e adultos saibam ler e escrever a língua 

própria e o português.
• Que todos saibam discutir políticas de saúde e educação e decidir 

o que for melhor para seu povo.
• Que todos tenham meios para produzir seus próprios alimentos, 

como por exemplo, instrumentos de trabalho. 
• Que as pessoas saibam trabalhar com alternativas econômicas para 

melhoria da comunidade, como meliponicultura, avicultura, pis-
cicultura, sabão artesanal, artesanatos, etc.

• Produzir materiais na língua Hup sobre temas diversos, contri-
buindo tanto para nosso povo quanto para o acervo cultural da 
humanidade.
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dIferencIAdo pArA os povos Hupd’äH, YuHup e dâw

Nós queremos que nossos filhos respeitem e dêem continuidade a 
tradição Hup.

A escola deverá formar pessoas trabalhadoras para a comunidade, 
que pensem sobre sua própria realidade e a realidade dos outros, 
que possam melhorar suas condições de vida para serem pessoas 
autônomas, capazes de decidir e construir seu próprio presente e 
futuro.

O que deve ser ensinado na escola

A escola Mohòy Kä’ trabalha metodologia via pesquisa dentro da nossa 
cultura e das diversas culturas do mundo. Trata sobre vários assuntos 
como, por exemplo, pesquisa sobre animais, frutas, aves, plantações, 
culinária, tipos de construção de casas, instrumentos de trabalho, etc.

Cada tema de pesquisa engloba disciplinas como: língua hup a par-
tir da alfabetização e língua portuguesa a partir do 3º ciclo e EJA, 
matemática, ciências naturais, geografia, história e arte.

As pesquisas devem ser realizadas com os velhos, bibliográficas, ou 
seja, pesquisar tanto no livro dos indígenas quanto dos brancos; 
pesquisa-passeio. Os trabalhos podem ser organizados por grupos 
de alunos.

Algumas idéias de como alfabetizar em Hup:

• Realizar leituras diárias com os alunos e interpretar os textos lidos;
• Ditados de palavras e frases
• Escrever cantos em Hup e cantar com os alunos;
• Escrever cartazes na língua Hup e deixar em lugares da comuni-

dade como escola, centro comunitário, casa, sala de rádio, etc;
• Professores e alunos podem escrever no dia-a-dia um dicionário 

Hup-Hup;
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• Completar palavras no texto;
• Fazer palavras cruzadas;
• Professor pode escrever perguntas sobre textos lidos para os alu-

nos responderem;
• Escrever a história dos objetos: De onde vem? Do que é feito? 

Quem usa? Para que serve? Quem inventou?

Modalidade de ensino:

A escola Mohóy kä’ aceita alunos a partir de 5 anos de idade. Ensi-
na por ciclos e possui ensino infantil e EJA, Educação de Jovens e 
Adultos.

A língua escrita Hup é introduzida desde o ensino infantil. A língua 
portuguesa entra como segunda língua a partir do 3º ciclo (relativo 
a 5ª e 6ª séries) e também no EJA.
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Diagnóstico Participativo sobre
Alternativas Econômicas entre os Hupd’äh

 Ulrike Rapp de Sena

Introdução

O diagnóstico participativo sobre alternativas econômicas entre os 
Hupd’äh na região do Médio Tiquié, Alto Rio Negro – AM é a segun-
da etapa do Projeto "Diagnóstico Participativo entre os Hupd´äh". 
A primeira etapa foi realizada em setembro e outubro de 2007, com 
relatório apresentado em dezembro de 2007, descrevendo inclusive 
o contexto mais amplo e os objetivos do projeto como um todo. O 
objetivo geral de uma construção coletiva e participativa de estraté-
gias para a melhoria de qualidade de vida e saúde da população Hup 
também foi abordado na terceira etapa do curso de Magistério In-
dígena, no pólo Barreira Alta, com os professores dos Hupd´ah, nos 
meses de novembro e dezembro de 2007. Neste curso a agrônoma 
e especialista em alternativas econômicas, que posteriormente reali-
zou este diagnóstico, teve a oportunidade de trabalhar junto com o 
antropólogo Renato Athias, que há muitos anos acompanha o povo 
Hup. Dentro da temática: Território e Manejo Ambiental, com a 
participação do grupo de professores de quase todas as comunida-
des Hupd’äh da região, foi possível obter um retrato e uma análise 
bastante ampla tanto da situação alimentar como das condições 

capítulo VI
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Neste relatório são descritas as atividades realizadas com três co-
munidades em janeiro e fevereiro de 2008. Inicialmente foi rea-
lizada uma caminhada transversal com membros da comunidade, 
sobretudo para observação direta das condições. Foram apresen-
tadas as propostas e seguiram-se momentos de reflexão e obser-
vação coletiva, bem como a realização da própria oficina, na qual 
foram executados procedimentos relacionados às propostas. Com 
isto buscou-se possibilitar aos participantes experiências concretas 
do processo produtivo sugerido, servindo inclusive como base para 
posterior avaliação. 

Todo o trabalho insere-se na busca de melhor compreensão das 
condições ambientais e de qualidade de vida para estruturação de 
intervenções que possam contribuir efetivamente na solução dos 
problemas que os Hupd’äh estão enfrentando.

No mês de janeiro de 2008 realizamos duas reuniões preparatórias 
com o Prof. Renato Athias, na UFPE. A elaboração da metodologia 
para o diagnóstico se deu principalmente a partir dos trabalhos que 
realizamos juntos no Curso de Magistério Indígena, Pólo Barrei-
ra Alta, com os professores das comunidades Hupd’äh nos meses 
de novembro e dezembro de 2007. Dentro da temática do curso 
"Território e Manejo Ambiental" discutimos a situação alimentar e 
as necessidades das comunidades em geral com os professores. Na 

ambientais. Com esta base o diagnóstico nas comunidades consti-
tuiu um momento de compreensão aprofundada e também a opor-
tunidade de ir um passo adiante com a apresentação e avaliação de 
propostas concretas de alternativas econômicas. As cinco propostas 
apresentadas e discutidas – produção de sabão, de urucum e pimen-
ta, de banana passa e de mel de abelhas, bem como as roças perma-
nentes – se cristalizaram ao longo do curso de magistério como as 
mais adaptadas ao modo de vida e às tradições dos Hupd’äh. 

Estratégias metodológicas
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análise das causas revelou-se o próprio processo de sedentarização, 
o fato de as comunidades hoje em dia serem maiores do que antes, 
e mudanças nas práticas de pesca e caça, bem como a intensificação 
dos cultivos tradicionais com seus efeitos degradantes, sobretudo à 
fertilidade do solo nos arredores das vilas, como principais responsá-
veis para os problemas vivenciados nas comunidades. As sugestões 
elaboradas no curso para a melhoria da situação econômica e ali-
mentar foram as seguintes: produção de sabão, de urucum e pimen-
ta, de banana passa no secador solar, de mel de abelhas nativas e a 
implantação ou intensificação das roças permanentes.  

A produção do sabão é uma proposta antiga da SSL – Associa-
ção Saúde sem Limites junto ao povo Hup. Foram realizadas, em 
meados de 2006, oficinas em diversas comunidades para discussão 
desta proposta, que tanto melhora a situação de higiene e subse-
qüentemente a de saúde, como pode servir como ponto de partida 
para o desenvolvimento de um produto com boa chance de comer-
cialização no mercado regional. Urucum na forma de "colorau" e a 
pimenta desidratada fazem igualmente parte do mercado regional, 
sendo o primeiro por inteiro importado de outras regiões do Bra-
sil. O segundo já é produzido, principalmente por pessoas da etnia 
Baniwa, e consegue boa aceitação e preço em São Gabriel. Urucu 
e pimenta representam plantios com os quais os Hupd’äh já tem 
experiência e dispõem de material genético. A banana passa está 
sendo introduzida no mercado de São Gabriel pelo lojista Jovanelli. 
A técnica da desidratação pela energia solar é um dos métodos de 
conservação mais saudável e ecológico que existe e pode servir tanto 
para a banana passa como para outros produtos. A banana é uma 
fruta que muitos Hupd’äh já dispõem nas suas roças e pode ser ain-
da mais valorizado e incentivado o seu cultivo por sua contribuição 
inestimável na alimentação. Este também é o caso do mel de abe-
lhas nativas, que tem propriedades medicinais. O seu consumo faz 
parte da cultura Hup desde os ancestrais, mas recentemente os en-
xames de abelhas estão ficando escassos ao redor das vilas maiores, 
devido à exploração mais intensa nessas áreas. A proposta de criação 
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racional deve resultar tanto num aumento da disponibilidade para 
o consumo da própria comunidade quanto para a comercialização 
dos excedentes na cidade de São Gabriel. A proposta de incentivar o 
trabalho com roças permanentes responde principalmente aos pro-
blemas ambientais e produtivos diagnosticados em decorrência dos 
cultivos tradicionais com freqüente uso da queimada das roças. Faz 
parte da uma proposta de "saúde integral: solo saudável – planta 
saudável – ser humano saudável", que introduzimos e discutimos 
com os professores no curso de magistério.

Para a realização do diagnóstico nas comunidades, foram previstas 
as seguintes etapas: no momento inicial das reuniões seria feita a 
apresentação da equipe, seguida da explicação do motivo e dos ob-
jetivos da visita, informando também sobre o tempo de duração e 
sobre o fornecimento de almoço e jantar para os participantes. Este 
momento inicial contou sempre com a presença do antropólogo 
Ivo Fontoura, que teve a missão de avaliar junto às comunidades 
os resultados da atuação da SSL nos anos passados. Enquanto ele 
prosseguia liderando a reunião, era realizada, junto com algumas 
pessoas escolhidas da comunidade, uma caminhada transversal para 
a observação direta das condições ambientais e condições de vida 
em geral. Para o segundo dia da visita foi programada a apresen-
tação das propostas das alternativas econômicas, uma contextuali-
zação das mesmas a partir das atividades econômicas já praticadas, 
bem como da definição de qualidade de vida da comunidade. De 
acordo com os materiais encontrados nas comunidades, ocorre-
ram oficinas nas quais executamos de forma mais coletiva possí-
vel alguns procedimentos relacionadas às propostas. Utilizamos por 
exemplo um modelo de secador solar muito simples para demons-
trar o seu funcionamento. A confecção final dos mesmos fez parte 
das oficinas.  Aproveitamos alguns elementos, que pré-fabricamos 
no dia 26/02/2008 em São Gabriel, por sermos obrigados a adiar 
a nossa saída para o campo devido às chuvas fortes. O objetivo 
das oficinas foi possibilitar ao máximo a vivência concreta dos pro-
cedimentos práticos relacionados às propostas, para facilitar a sua 
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posterior avaliação pelos membros das comunidades. Esta avaliação 
foi prevista para o terceiro dia da visita, como atividade final. Por 
motivos superiores ficou impossibilitada a participação, na equipe 
de trabalho, do coordenador regional da SSL, Maximiliano Menezes, 
que iria colaborar na organização das visitas às comunidades e na 
tradução das conversas e discussões. Além disso, pelo fato de o mês 
de janeiro ser de férias, também não se encontraram nas comunida-
des os professores que têm maior domínio da língua portuguesa, o 
que gerou deficiências de tradução da língua Hup para o português, 
impedindo que colhêssemos dos participantes das oficinas a quanti-
dade de depoimentos que julgamos adequada para um diagnóstico 
participativo. 

As reuniões geralmente ocorreram na manhã seguinte à nossa che-
gada. Assim os líderes das comunidades tinham tempo suficien-
te para mobilizar os habitantes e chamá-los para a reunião. Nessa 
reunião inicial nós nos apresentávamos e íamos lembrando-se da 
equipe e do processo da primeira etapa do diagnóstico participativo 
que foi realizada em setembro e outubro de 2007. Lembrávamos 
também os objetivos do projeto da PAHEF (Pan American Health 
and Education Foundation) como um todo e dos procedimentos 
previstos após as atividades nas comunidades: Seminário em São 
Gabriel com as instituições FOIRN, FUNAI, FUNASA, DSEI, SEMED 
etc. E seguíamos então explicando qual seria a nossa parte nesses 
trabalhos, a importância dos processos coletivos e as atividades pre-
vistas para os dias seguintes. Também já apresentávamos as pro-
postas de alternativas econômicas que íamos discutir e experimen-
tar nas oficinas. Pedíamos que trouxesse abacate para fazer sabão, 
bananas para secar e urucum para ser trabalhado nas oficinas no 
dia seguinte. Os materiais demonstrativos – elementos do secador 
solar, a caixa de abelhas e os pôsteres da roça permanente – eram 
deixados na casa comunitária, prevendo-se a curiosidade que eles 
iriam despertar.  Terminando este momento inicial da manhã, geral-

Reuniões nas comunidades
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mente algum professor que entende e fala um pouco de português 
ia acompanhando a caminhada transversal, mostrando e explicando 
sua comunidade e respondendo às perguntas que surgiam.   

Num segundo momento de reunião tentamos instigar uma reflexão 
coletiva em relação a dois aspectos: as atividades econômicas que 
as pessoas já estão realizando e a definição de qualidade de vida, 
formando assim um contexto para ajudar na posterior avaliação das 
propostas trabalhadas. 

Em todas as comunidades os melhores tradutores tinham ido a São 
Gabriel. Quando Ivo Fontoura não estava fazendo outras entrevis-
tas individuais ele traduzia o conteúdo para a língua Tukano, que 
é melhor entendida e falada do que o português pela maioria das 
pessoas nas comunidades.  

As caminhadas transversais foram realizadas logo após a reunião 
inicial de apresentação que acontecia pela manhã. Junto com os 
professores e lideranças das comunidades observamos o espaço das 
aldeias, as casas, com seus arredores, as casas de forno onde é feito 
todo o beneficiamento de beiju e farinha de mandioca, diversos 
lugares e tipos de plantio, trabalhos do dia-a-dia das pessoas, as 
ferramentas utilizadas, bem como a situação ambiental relacionada 
a questões de água, do solo e da poluição por substancias tóxicas. 
Geralmente íamos conversando e caminhando pela comunidade de 
manhã; à tarde íamos ampliando o círculo de observação até as 
roças um pouco  mais distantes das  aldeias.  

A chegada da equipe a Taracuá Igarapé no dia 28/01/2008 já pode 
de certa forma ser considerada parte da caminhada transversal. Vi-
venciamos a extrema dificuldade de acesso: saindo da margem do 

caminhadas transversais

Taracuá Igarapé
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Rio Tiquié caminhamos com as mochilas nas costas durante uma 
hora na trilha pela floresta, muitas vezes balançando sobre troncos 
colocados no caminho para facilitar a passagem por áreas que estão 
temporariamente alagadas.

No dia 29/01/2008 realizamos a caminhada na comunidade junto 
com a professora Rita e duas jovens, Estela e Marinera. Começa-
mos dando uma volta entre as casas, que são cobertas de folhas 
da palmeira caranã e as paredes feitas de cascas de árvores.  No 
interior só se encontram as redes penduradas, algumas panelas e as 
ferramentas para o preparo do beiju. Mora a família toda, às vezes 
duas famílias. A professora Rita tem uma casinha pequena onde ela 
guarda os seus materiais de escola e estudo para, como ela explica: 
“os irmãos não mexerem nas coisas”.  Mas continua morando na 
casa grande com os irmãos e os pais.  Mora um missionário de uma 
igreja evangélica ligada à ONG Pro Amazônia na comunidade. Ele 
estava viajando e a casa, trancada com cadeados: instalação e pro-
cedimento não costumeiro entre os Hup.  Na sua casa ele instalou 
um sistema de captação de água usando calhas, tonéis de plástico e 
lonas plásticas no telhado de folha de palmeira. Profa. Rita contou 
que tem um banheiro dentro da casa. As casas são agrupadas num 
grande círculo e observamos diversas moradias em construção. 

Geralmente atrás das casas encontram-se as casas de forno, local de 
beneficiamento da mandioca. São equipadas com as diversas ferra-
mentas para todo o processo, como ralo, peneira, tipiti e a chapa de 
ferro no forno, onde o preparo do beiju é finalizado. Em Taracuá 
Igarapé encontram-se cerca de 7 casas de forno,  junto às casas 
das famílias mais estruturadas. Quando não estão sendo utilizadas 
pelos proprietários, elas são cedidas às outras famílias. É nas casas 
de forno que as mulheres passam muito tempo ocupadas com a 
transformação da mandioca em beiju e farinha, descascando, ralan-
do, prensando a massa no tipiti, preparando os beijus ou torrando 
a farinha. Na casa do Américo encontramos um ralo com motor a 
gasolina. Sua esposa contou que isso facilitava muito o trabalho das 
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mulheres, quando estava funcionando, mas agora o motor estava 
parado já havia muito tempo por falta de uma peça que só é encon-
trada em São Gabriel. Américo expressou a intenção de quando for 
lá comprar a peça para fazer o motor funcionar de novo. Fizemos 
juntos um cálculo sobre a quantidade de mandioca e o tempo que é 
necessário para preparar o beiju – elemento mais importante na ali-
mentação – para uma família de 6 pessoas (3 adultos e 3 crianças). 
Com um aturá de mandioca, pode-se preparar de 3 a 4 beijus, apro-
ximadamente a quantidade que a família consome em 2 dias. Sendo 
tarefas das mulheres todas as atividades relacionadas a mandioca, 
desde o plantio, capina, colheita, transporte para a casa de forno até 
o beiju preparado,  neste calculo  é necessária a mão de obra de um 
membro feminino da família em tempo integral, para a alimentação 
da família somente com beiju. Ela passa um dia na roça, plantando, 
capinando, colhendo, e o outro dia é dedicado por inteiro a todo o 
processo do preparo do beiju. 

Em quase todas as casas de forno encontra-se também um cocho de 
madeira para a preparação da bebida fermentada à base de mandio-
ca chamada caxiri. Fabricados pelos homens das famílias, são prova 
da habilidade particular de trabalhar com madeira. Encontramos o 
avô de Estela fabricando um pilão de aproximadamente 50 cm de 
profundidade para o preparo de ipadu.

Em muitas casas observamos as cestarias inacabadas e, durante os 
dias da nossa permanência na vila, as mulheres se dedicando nas 
primeiras horas da manhã a esta atividade. Precisa- se em média de 
8 horas para fazer um aturá – a peça mais vendida (entre R$10,00 a 
R$12,00).  Relacionada com as atividades de artesanato é a colheita 
de cipó, fonte de renda de diversas famílias em Taracuá Igarapé. 
Américo nos contou que esteve viajando com a sua família – es-
posa e duas filhas adolescentes – por 7 dias, e conseguiu apurar 
R$120,00, o que dá uma média de R$4,00 a R$5,00 por dia, por 
pessoa. Já outras pessoas que perguntamos a respeito acharam que 
“dá pra apurar bem mais em um dia”.  O fator determinante é a 
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quantidade de cipó que se encontra numa área em função de co-
lheitas anteriores, ou seja, numa área em que nunca se colheu o 
cipó pode-se apurar uma quantidade maior do que numa área que 
já foi explorada anteriormente. 

Perto das casas quase todas as famílias cultivam uma variedade de 
plantas medicinais, plantas para uso em rituais de benzimento, e 
principalmente fruteiras e palmeiras (açaí, pupunha, abiu, laranja, 
graviola, mamão, biribá, ingá ...) Encontram-se diversos pés que já 
estão dando frutos e muitas mudas recém plantadas. Pelo acúmulo 
natural de nutrientes para plantas nas áreas perto das casas, estas 
normalmente demonstram crescimento razoavelmente bom. Às ve-
zes as cinzas do forno são colocadas cuidadosamente ao redor de 
plantas consideradas “especiais”. As cascas de mandioca e outros 
restos de comida são jogados perto das casas e os matos que são 
capinados, colocados em pequenos montes, representam uma maior 
quantidade de matéria orgânica e consequentemente de nutrientes 
nesta área ao redor das habitações.     

Quase todas as famílias criam algumas galinhas soltas perto de casa. 
O único cuidado que é necessário para o sucesso dessa atividade é a 
construção de um galinheiro onde as galinhas possam estar protegi-
das durante a noite dos ataques de predadores. Esses galinheiros são 
feitos de forma racional com algumas folhas de palmeira encostadas 
umas nas outras, em pé, em forma piramidal, tendo uma pequena 
porta para ser fechada durante a noite. 

Fomos ver ainda uma grande área aberta, ao lado da trilha que vai 
até o rio Tiquié. Área antiga de pasto de gado, espalhou-se um 
capim que está invadindo o pequeno igarapé que passa por ali. A 
professora Rita contou que antigamente a comunidade pegava água 
nesse lugar, o mais próximo das casas. Naquela época, era ensom-
brado por árvores, que foram cortadas para implantação do pasto. 
O capim que se espalhou por dentro da água impede que esta flua 
livremente, piorando assim sua qualidade. 
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Hoje as pessoas têm que buscar água num lugar mais distante das 
casas. Na mesma área perto do pequeno igarapé encontram-se va-
letas da erosão. Nota-se uma árvore gigantesca, derrubada no ano 
passado por abrigar um enxame de abelhas num galho oco da copa. 
Tragicamente a árvore caiu de uma forma que impossibilitou a co-
lheita de mel e o enxame fugiu em seguida.

Não foi possível visitar a roça da professora Rita, onde se encontram 
solos mais férteis, porque fica a duas horas de caminhada distante 
da aldeia. Segundo ela, as famílias andam em média uma hora para 
chegar em suas roças.  Fomos ver algumas roças que ficam nas pro-
ximidades da aldeia. Nessa área a vegetação natural é uma floresta 
chamada caatinga, sobre um solo extremamente “pobre”, de areia 
branca. Depois de derrubada e queimada a vegetação natural, ge-
ralmente só se planta abacaxi, uma vez – uma planta dá de 3 a 5 
frutos, o terceiro já bem menor do que os anteriores – depois a área 
vira capoeira sem uso. Passamos por algumas roças pequenas, com 
maniva1 de crescimento bastante fraco e uma área de melhor desen-
volvimento da maniva em uma baixada. Em razão da longa distância 
das áreas férteis, são freqüentes as tentativas de plantio nesta zona 
ao redor da vila, nem sempre com resultado satisfatório.  Remanes-
centes de plantios anteriores, encontram-se ali diversas pupunheiras. 

Em Barreira Alta os professores Crispiniano e Pedro participaram 
da caminhada transversal nos dias 1 e 4 de fevereiro de 2008, na 
primeira parte da manhã. As casas das famílias Hup em Barreira Alta 
ficam relativamente distantes umas das outras, havendo entre elas 
muitas fruteiras, principalmente ingazeiras. Percebe-se uma varie-
dade de estilos de construção: casas com paredes construídas de 
barro de formas diferentes, além da tradicional parede de casca de 
árvore. A cobertura tradicional das casas – folhas da palmeira cara-

1 As partes da planta de mandioca, que estão acima da superfície da terra, são chamadas de  maniva

Barreira Alta
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nã– em muitos casos é substituída por folhas de uma outra palmei-
ra. É a escassez de caranã que está forçando as famílias a usar este 
novo material, de durabilidade inferior: só dura 3 anos, enquanto o 
caranãveda as casas por cinco anos.   

Moram uma a duas famílias nas casas e geralmente tem uma casa 
de forno no fundo. Em diversas delas as chapas de ferro se encon-
tram furadas pela corrosão, o que dificulta bastante o preparo de 
beiju. As chapas são fornecidos pela FUNAI e tem durabilidade de 
aproximadamente cinco anos. Segundo o professor Crispiniano, o 
prefeito-mirim de Barreira Alta, o Tukano Zezinho, recebeu uma 
chapa da FUNAI mas em vez de disponibilizá–la para uma família 
com necessidade, está guardando-a na sua casa. 

Pudemos perceber a grande variedade de plantas que são cultivadas 
de forma mais ou menos sistemática ao redor das casas; muitas 
nascem sozinhas, de sementes que são jogadas nas proximidades, 
outras são plantadas cuidadosamente, às vezes até com senso esté-
tico, incluindo plantas ornamentais e flores. A adubação dessas áre-
as acontece também mais ou menos sistematicamente com cinzas, 
e por acaso com matéria orgânica – matos capinados ao redor das 
casas são varridos junto com folhas para perto desses plantios.  O 
professor Crispiniano plantou aproximadamente 15 mudas de açaí 
na área perto da sua casa. Está limpando a área para garantir o seu 
crescimento e deixando os pés de araçáno meio, porque “as crian-
ças gostam das frutinhas”.  Encontram-se mini–roças com maniva, 
abacaxi e diversas outras plantas, testemunhando o carinho e cria-
tividade dos seus cultivadores. 

Entre as casas dos Hupd’äh e as das duas famílias Tukano existe 
uma área grande de plantio de cupuaçu em plena fase produtiva. 
Parece ser um potencial para o qual se poderia pensar uma forma 
de aproveitamento, mas a maioria dos pés de cupuaçu pertencem às 
famílias Tukano. 
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Quase todas as famílias tem criação de galinha, principalmente 
como meio de troca com os comerciantes: uma galinha vale de R$8 
a R$10. São consumidos os ovos e, quando não tem outro alimento, 
também a carne. Observamos invenções de novos tipos de galinhei-
ro: dentro de um pau oco, numa pequena casinha; às vezes elas 
chocam os ovos dentro de casa, num velho aturá. 

Mora em Barreira Alta – como em Taracuá Igarapé - um pastor da 
ONG Pro Amazônia, ligada às igrejas evangélicas.  Na sua casa tem, 
igualmente, um sistema de captação de água da chuva, com banhei-
ro dentro de casa, fossa etc. Ele não se encontrava pessoalmente, 
pois estava viajando, a casa trancada com cadeados. Um projeto seu 
junto à comunidade é a criação de peixes em um açude nas proxi-
midades. Segundo informações de habitantes locais, o projeto foi 
iniciado há 6 anos e só agora devem chegar os alevinos. Parece uma 
construção que requer bastantes recursos financeiros e técnicos, de 
difícil acesso numa região tão afastada dos centros comerciais. No 
mais, percebemos queimadas e uma vegetação bastante reduzida na 
beira do açude, enquanto as concepções dos projetos de criação de 
peixes existentes na região já apontam para uma base alimentar sus-
tentável com frutos de sistemas agroflorestais ao redor dos açudes. 
As roças das famílias Hupd’äh ficam distantes das casas porque a 
vila está em território Tukano. Segundo o professor Crispiniano, as 
famílias devem andar em média uma hora e meia até chegar em 
suas roças. Antigamente moravam cinco famílias Tukano em Bar-
reira Alta; recentemente três delas foram embora e por isto o “pre-
feito” Zezinho liberou uma área mais perto da vila, que pertencia 
antes aos Tukano, para os Hupd’äh plantarem. Capitão Jarbas já 
está fazendo uma roça de tamanho médio nessa área; Elias, agente 
de saúde indígena, está fazendo outra de lado.  Jarbas explicou que 
está satisfeito com o crescimento da maniva, nessa área onde derru-
bou uma capoeira velha de 7 anos. Mas nas áreas distantes da vila 
ele está fazendo outra roça, derrubando mata virgem onde a maniva 
cresce ainda melhor. 
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Refletimos juntos sobre a quantidade de tempo que as famílias gas-
tam para chegar em suas roças. Tendo que andar uma hora e meia, 
gastam-se 3 horas ida e volta. Numa jornada de trabalho diário de 8 
horas, isto significa que 30 a 40% do tempo de trabalho estão sendo 
ocupados com atividades de locomoção. Levando em conta o peso 
que é carregado no caminho de volta – mandioca e frutas que se 
queiram comer em casa – a porcentagem de energia gasta nesta ati-
vidade deve ser ainda maior. Às vezes tem muita banana se perdendo 
na roça enquanto falta comida para as famílias na vila.  Dessa forma, 
as roças distantes representam um grande empecilho para a maior 
produtividade e também para melhoria da situação nutricional. 

Outro fato relacionado a essa questão é o costume dos Hupd’äh 
de arrancar a mandioca quando está ainda pequena. Crispiniano 
explica: uma roça de tamanho médio onde se arranca a mandioca 
pequena só dá para alimentar uma família durante um mês, en-
quanto poderia durar dois meses se fosse deixar a mandioca crescer 
mais. Evidentemente as famílias colhem a mandioca tão cedo por 
necessidade de alimentos. 

Caminhando nos arredores chegamos ao lugar da primeira vila. Ob-
servando a capoeira rala e áreas de capim, Crispiniano comenta a 
degradação ambiental: “Aqui não dá pra plantar, aqui era o pasto 
do boi.”  

Passamos por áreas com vegetação um pouco mais forte, uma área 
onde “tem muita formiga, que corta a folha da maniva”, e tentativas 
de plantio de mandioca – testemunhas das condições problemáti-
cas perto da vila. Passamos também pela fonte de água potável da 
comunidade, no meio dessa capoeira, ainda relativamente perto das 
habitações. Se nessa área forem usadas as tradicionais técnicas com 
queimada, essa fonte será ameaçada de secar.     

No último dia da nossa visita, de manhã cedo, fomos junto com 
o professor Pedro para uma roça antiga, lugar onde ele derrubou 
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mata virgem uns três anos atrás, plantou a maniva junto com ou-
tras culturas como: abacaxi, pupunha, cucura, ingá, banana, umari. 
Pupunheira e ingazeira estão dando frutos depois de 3 anos de 
plantados. Umari começa depois de cinco anos. Segundo Pedro, dá 
para caçar paca ali, quando as ingazeiras estão com frutos. Pedro 
explicou que esse plantio precisava de uma limpeza, pois já estava 
bastante fechado com capim. 

O professor Pedro mostrou também uma cabana na sua roça, onde 
a família se protege quando chove. Às vezes até pernoitam lá, por-
que o caminho para a vila é longo e cansativo. Conta Pedro: “Muito 
gente pensa em fazer casa na roça, Paulo já mora lá.” 

Em Nova Fundação realizamos a caminhada transversal junto com 
o líder Ermínio, Raimundo e o professor Carlos, na manhã do dia 
5 de fevereiro. As casas em Nova Fundação transmitiram uma im-
pressão de descuido, por serem antigas casas de taipa, com as pa-
redes furadas, meio caídas ou totalmente derrubadas, quase todas 
cobertas de zinco.  Observamos estruturas parecidas com as outras 
vilas em relação às casas de forno, riqueza de plantas encontradas 
nas áreas circunvizinhas às casas e atividades de artesanato. Uma 
ferramenta que não se encontrou nas outras vilas é a prensa para 
fazer caldo de cana, que muitas famílias têm; quase toda casa tem 
um pé de pimenta na frente, bem cuidado, adubado com cinza. Às 
vezes eles estão protegidos com uma cerca contra as galinhas. De 
fato, as plantas sem proteção estavam com poucas folhas nas par-
tes até onde as galinhas alcançam. A galinha criada de forma solta 
no terreiro cria um conflito com um melhor aproveitamento deste 
espaço de plantio: somente podem ser cultivadas as plantas que as 
galinhas não apreciam, ou é preciso fazer um esforço maior com a 
instalação de uma cerca. Numa concepção de manejo e aproveita-
mento da matéria orgânica, com cobertura de solo, para proteção e 
alimentação da vida no solo que catalisa a ciclagem de nutrientes, a 

Nova Fundação
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galinha solta também representa um elemento conflituoso por estar 
constantemente “desarrumando” a matéria orgânica e dessa ma-
neira dificultando sua decomposição e prejudicando a vida do solo.  
Ermínio mostrou com entusiasmo os quintais da comunidade, com 
a variedade grande de plantas de diversos tipos. Observamos o es-
paço ao redor da sua própria casa, onde antes Seu Gabriel plantou 
muitas fruteiras. Na sua roça, no fundo da casa, vimos seus expe-
rimentos com plantio de feijão e milho. Mesmo tendo derrubado 
uma capoeira alta nesse lugar, a terra que já era utilizada antes não 
sustentou esses plantios, e em conseqüência eles apresentam cres-
cimento muito insatisfatório. As sementes ele recebeu da freira irmã 
Rose, que mora também em Nova Fundação. Também foi ela quem 
deu sementes de Jatobá para plantar, provavelmente provindas de 
um pé que cresce entre as casas, os frutos sendo muito apreciados, 
quando caem. Encontram-se ali mudas de diversas fruteiras que ele 
semeou. 

Passando na área da cozinha de uma das casas, encontramos as cas-
cas do pequiá, uma noz também considerada saborosa, que poderia 
contribuir a longo prazo para a elevação do suprimento protéico na 
alimentação dos Hupd’äh, se fosse plantada sistemicamente nessas 
áreas.

No caminho para a roça de Raimundo observamos a mesma situação 
das outras vilas. Capoeiras com lugares mais fortes e mais fracos se 
intercalando com plantios de mandioca extremamente fracos.  Na sua 
roça, mostrou a armadilha para pegar paca, técnica que os bisavós 
ensinaram. Sua roça de mandioca é de monocultura. Explicou que 
trabalha para um patrão em Cucura Manaus, na vila vizinha do povo 
Dessana; esse patrão planta fruteiras e também outras culturas junto 
à mandioca, mas que ele mesmo não chegou ainda a realizar isto. 

A problemática de abastecimento e saneamento de água em Nova 
Fundação é muito grave.  Atrás da casa da freira passa um pequeno 
igarapé, de lado da área do antigo pasto do gado. Antigamente as 
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pessoas iam buscar água ali; mas hoje está desmatado, exposto à 
insolação direta, o curso d‘água invadido pelo capim reduz a velo-
cidade da água corrente e a área vira um pântano. A situação que 
encontramos foi aflitiva: a água desse pequeno igarapé poluída por 
sabão, detergente e restos de comida. Nesse mesmo momento en-
contramos ali uma mulher praticamente incapacitada de andar, com 
um pé inchado devido a um ferimento do qual os agentes de saúde 
não puderam cuidar por falta de material. Ela não podia caminhar 
até o local onde hoje as pessoas tomam banho – a uns dez minutos 
da vila, num igarapé maior – e estava tentando se lavar um pouco 
ali.  Do lado da casa da freira, cercado com arame farpado, tem um 
poço com bomba e um tanque onde as pessoas pegam água para 
beber.  

Outro fato preocupante encontrado em todas as vilas, mas em Nova 
Fundação de forma mais grave, é o das pilhas jogadas e se desfa-
zendo em toda parte. Representa um perigo grande de intoxicação 
pelos metais pesados que são liberados dessas pilhas para o am-
biente. De uma intoxicação latente podem resultar, dependendo da 
sensibilidade da pessoa, diversas doenças, como por exemplo dor de 
cabeça crônica. Perigo de intoxicação por metais pesados das pilhas. 
Em Nova Fundação encontramos esta pilha “aberta” dentro da área 
onde uma família prepara suas refeições. 

Realizamos as oficinas em três momentos distintos: no primeiro mo-
mento as propostas das novas alternativas econômicas foram apre-
sentadas, discutidas e experimentadas. Em seguida tentamos instigar 
uma reflexão coletiva para construir conceitos norteadores para a 
posterior avaliação das propostas. No terceiro momento, como fe-
chamento, pedimos que as pessoas das comunidades fizessem uma 
avaliação das propostas. Principalmente o registro da parte da refle-
xão coletiva com depoimentos diretos foi prejudicado pelo fato de 
os melhores tradutores – AIS (Agente Indígena de Saúde) Jovino e 

As alternativas econômicas
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profa. Tereza, em Taracuá Igarapé, prof. Moisés, em Barreira Alta e os 
professores João, Américo e Tereza, em Nova Fundação– não estarem 
presentes nas comunidades.  Por isto essa parte da oficina só pode 
ser apresentada aqui de forma resumida. No entanto os tradutores 
presentes, por entenderem mais o português do que falarem, conse-
guiram com mais facilidade a tradução do português para a língua 
Hup, o que garantiu o entendimento das propostas pelos presentes. 

A participação variou nos diversos momentos da oficina, por causa 
dos afazeres diários indispensáveis das pessoas. Em geral a comu-
nidade organizou um quinhampira2 de manhã, que estimulou uma 
participação elevada. 

Em Taracuá Igarapé a oficina aconteceu nos dias 30 e 31 de janeiro 
de 2008, sendo a parte prática na manhã do primeiro dia e a primei-
ra fase da reflexão coletiva no mesmo dia, pela tarde. No segundo 
dia realizamos a parte da reflexão coletiva em plenária e a avaliação; 
na parte da tarde viajamos para Barreira Alta.   

Em Barreira Alta as atividades aconteceram nos dias 2 e 3 de feve-
reiro. Como a comunidade trouxe frutos de urucum, a parte prática 
incluiu um elemento a mais. E aproveitamos o tempo até o último 
dia, no fim da tarde. 

Quando chegamos em Nova Fundação, no dia 4 de fevereiro, soube-
mos que a comunidade estava se preparando para uma grande assem-
bléia. Estava prevista uma pescaria coletiva com tinguijmento para o 
dia seguinte. Após reunião com o capitão Rafael, ficou resolvido que 
fizéssemos a oficina no outro dia de tarde, depois da caminhada trans-
versal e da reunião de avaliação do grupo com Ivo Fontoura.  

2 Desjejum coletivo na casa comunitária, com beiju e cozido de peixe com pimenta, mingau de 
mandioca etc.

Reunião para apresentação das propostas em Barreira Alta
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Nas reuniões iniciais com as comunidades, as cinco propostas foram 
apresentadas brevemente e solicitamos que as pessoas trouxessem 
alguns materiais para a realização da parte experimental; pela ra-
diofonia também tínhamos avisado antes sobre os materiais que 
íamos precisar para a realização da oficina: abacate maduro para 
fazer sabão de abacate; fuligem para pintar o coletor do secador 
com tinta preta; algum material para vedar o coletor; bananas para 
serem desidratadas e peneiras de arumã que poderiam ser colocadas 
dentro do secador com as bananas em cima; sementes de urucum 
para serem secadas e transformados em colorau.  Desses materiais ia 
depender até certo ponto a parte experimental da oficina. 

Este momento mais prático foi introduzido com uma apresentação 
aprofundada das propostas, usando os materiais trazidos por nós: 
bacia, breu e soda cáustica para o processo de fazer sabão, o seca-
dor solar pré-fabricado, o cortador de banana feito de 5 faquinhas 
de cozinha, banana desidratada, pacotinhos de colorau e outros 
temperos como são vendidos em São Gabriel, e uma caixa para cria-
ção de abelhas nativas. 
Abordamos também, no transcorrer das oficinas, a questão da dis-
tância entre as comunidades e o mercado consumidor e as conse-
qüências que isto traz. Daí a importância de produzir algo que seja 
de fácil transporte: um produto de pouco peso, pouco volume e que 
não seja perecível. 

Produção de sabão

Começamos a abordar o tema lembrando a oficina de sabão que 
a SSL realizou no ano 2006 em diversas comunidades, as matérias 
primas que foram usadas e as que poderiam ser usadas, tais como 
gorduras e óleos vegetais e animais, as plantas aromáticas, e a im-

Apresentação, discussão e experimentação das propostas – 
Parte prática
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portância do sabão para a saúde. Explicamos que tínhamos pensado 
em abacate como matéria prima devido ao seu alto teor de gordura 
e porque tínhamos a informação de que em São Gabriel era época 
de abacate.  Constatou-se que existe pouco abacate nas comunida-
des e não tinha quase nenhum maduro. As pessoas nos contaram 
que o tipo de abacate disponível é com freqüência um fruto peque-
no, com pouco rendimento na produção de sabão.

Urucum e pimenta

Mostramos dois tipos de pacotinhos de colorau e outros tempe-
ros que trouxemos de São Gabriel. Discutimos a disponibilidade de 
material genético, bem como as várias etapas de beneficiamento: a 
secagem das sementes do urucum e a produção do próprio pó, que 
exige a adição de uma substância finíssima na qual o corante pode 
aderir. Esta substância poderia ser farinha de mandioca batida no 
pilão e peneirada. Trouxemos saquinhos plásticos pequenos para 
demonstrar a embalagem do pó de colorau. Em São Gabriel, 100 
gramas do produto valem entre R$ 0,50 a R$ 1,00. Outra possibi-
lidade é a pimenta desidratada e pilada que fica aproximadamente 
no mesmo valor.  

Banana passa no secador solar

Com o objetivo de demonstrar o funcionamento do secador solar, 
optamos por um modelo muito simples, feito de caixotes de ma-
deira usados para o transporte de frutas. O próprio coletor (75 x 
50 x 10 cm) e a caixa dentro da qual o material a ser desidratado é 
colocado em cima de peneiras (50 x 35 x 35 cm) são cobertos com 
acrílico transparente. A parte de dentro é pintada de preto para 
aumentar a absorção da energia solar, mais propriamente o calor. 
Pré-fabricamos tanto o coletor quanto a caixa do secador, para fa-
cilitar o procedimento da oficina. Produzimos uma tinta preta com 
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fuligem e óleo de cozinha, e com ela pintamos o coletor por dentro. 
Experimentamos diversos materiais para vedar o coletor, para evitar 
a saída do ar quente, e o fechamos com o acrílico transparente. 
Como não era possível produzir as peneiras de arumã em tão pou-
co tempo, improvisamos peneiras com uma tela preta. Após estes 
procedimentos juntamos a caixa e o coletor e o colocamos no sol, 
demonstrando o direcionamento do coletor para a posição atual do 
sol: durante a manhã para o leste, durante a tarde para o oeste. Em 
pouco tempo estava aquecido e os participantes puderam colocar as 
mãos dentro, para sentir o ar quente. Cortamos as bananas com o 
cortador, explicando que ele permite cortar fatias da mesma espes-
sura, para possibilitar uma secagem homogênea.  Depois de dispor 
as fatias de banana arrumadas em cima das peneiras, fechamos a 
caixa com a tampa de acrílico transparente, elevando a parte de trás 
em um centímetro para possibilitar a saída de ar quente. Enquanto 
prosseguíamos com as outras atividades da oficina, retornávamos 
nos intervalos para observar o processo da secagem. Um momento 
animado foi a degustação das bananas passa que compramos no 
Recife, bem como, no final do dia, das bananas desidratadas no 
secador. Fizemos também uma demonstração da embalagem com 
filme de plástico. Um pacotinho de 100 gramas de banana passa, 
contendo cerca de 5 bananas de tamanho médio é vendido no Reci-
fe por R$ 1,60. Tirando a taxa de lucro do vendedor final, chegamos 
a um valor de 20 a25 centavos por banana, ou R$2,40 a R$3,00 por 
dúzia, possível de ser apurado pelo agricultor.  

Mel de abelhas nativas

Começamos a parte sobre a criação de abelhas nativas com as per-
guntas: O que as abelhas precisam para viver? Quais são os tipos de 
abelhas que se conhecem na comunidade? Quais os tipos de favos 
que se encontram na casa da abelha? Mostrando a caixa que trou-
xemos de Recife e o processo de tirar o mel, refletimos sobre um jei-
to indígena de fazer caixas e tirar o mel de forma racional, que não 
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dependesse de ferramentas e materiais compradas na cidade.  Outra 
conversa foi o jeito de se capturar os enxames no mato e trazer para 
perto de casa. A cartilha do PRO Várzea – Projeto de Manejo dos 
Recursos Naturais da Várzea, do IBAMA, passou de mãos em mãos, 
sendo estudada intensamente por diversos grupos de participantes.  
Em São Gabriel um vidrinho pequeno de mel, com cerca de 100 
gramas, é vendido por R$5,00.  

Roças Permanentes

Mostramos quatro gravuras de agroflorestas que fazem parte da 
Mochila do Educador Agroflorestal do Arboreto do Acre. A primei-
ra gravura mostra um sistema de 3 a6 meses, a segunda mostra o 
desenvolvimento do mesmo sistema depois de um ano e meio, as 
outras, depois de 5 anos e depois de 40 anos. Esse material, bem 
como a cartilha que trouxemos, foram observados intensamente pe-
los participantes. Trata-se de uma forma de plantar, até certo ponto, 
conhecida entre os Hupd’äh.  

Começamos a oficina em Taracuá Igarapéno dia 30 de janeiro de 
2008, pela manhã, com a confecção do secador solar.  

Como material de vedação do coletor usamos o breu, na procura de 
um material regional. Posteriormente avaliamos o breu como sendo 
inadequado, principalmente por causa do seu cheiro forte, que pode 
ser absorvido pelas bananas. Quando o coletor esquenta muito ele 
tende a derreter e se abrem frestas, por onde o calor pode se perder.  

No fim da tarde as bananas já estavam bastante secas e foram de-
gustadas pelos participantes.  As outras propostas foram apresen-
tadas e discutidas com os materiais relacionados aos processos de 
produção e beneficiamento. Quando Angélico colocou que seria 
interessante secar piabas e pimenta no secador, outro participante 

Taracuá Igarapé
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observou que nesse caso teria que se lavar bem as peneiras para as 
bananas depois não ficarem com gosto de pimenta. 

Américo perguntou se o coordenador da SSL poderia mandar mais 
caixas do tipo que se usa para fazer o secador. 

Os participantes se mostraram bastante interessados, começando a 
conversar animadamente entre si, por exemplo quando passamos os 
pacotes de colorau na roda. Américo afirmou que tem alguns pés de 
urucum num local chamado Varadouro e que vai pegar sementes lá 
para plantar assim que estiverem maduras.

Comentaram que já ouviram falar de uma criação de abelhas na 
Escola Agrícola Indígena, em São José II.Capitão Jorge perguntou 
quanto custa o vidro no qual se coloca o mel. Com a resposta de 
R$1,20 para depois ser vendido cheio de mel por R$10, 00, ele 
achou que seria uma atividade interessante.     

A cartilha sobre a criação de abelhas nativas e o livro sobre sistemas 
agroflorestais passaram de mão em mão e frequentemente pararam 
no meio de um grupinho que ficou lendo e observando intensamen-
te os conteúdos. As gravuras agroflorestais provocaram a mesma 
reação.

Animado por nossa conversa inicial sobre as várias possibilidades de 
se fazer sabão, um dos participantes buscou um galho de sara’som 
para demonstrar como se raspa a casca e faz o sabão.

Lembramos também os processos de extração de óleo tradicionais, 
por exemplo da bacaba, ou de gordura de animais, mas a conversa 
ficou mesmo animada com a idéia de que se poderia fazer sabão em 
pó da casca e das folhas, pilando-as depois de secas. A experiência 
da oficina de sabão da SSL foi lembrada e os participantes conta-

Barreira Alta
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ram que o sabão ficou meio líquido. Percebeu-se que o sabão dessa 
oficina não atendeu às expectativas de se ter um sabão padrão, mas 
afirmaram que mesmo assim o utilizaram. Como a equipe dessa 
oficina já afirmou em seu relatório, o processo de se aprender a 
produzir sabão com os recursos locais de forma sustentável é longo 
e requer principalmente tempo para pesquisa. 
A produção de banana passa na oficina em Barreira Alta foi bem 
sucedida. Enchemos o secador de bananas nos dois dias e um nú-
mero grande de pessoas experimentou as bananas desidratadas nos 
fins de tarde. 

O processo começou como em Taracuá, com a confecção final do 
secador. Como achamos o cheiro do breu muito forte, decidimos ex-
perimentar com outro material a vedação do coletor, principalmente 
a parte que encontra com a tampa de acrílico transparente, por sua 
posição no secador ser ponto crítico para a perda de ar quente. 
Aceitamos a sugestão dos participantes de usar uma argila que se 
encontra na redondeza. Posteriormente este material também não 
foi aprovado porque quando seca ele racha e não cumpre mais sua 
função. Mesmo assim todos os participantes sentiram o ar quente 
que o coletor produz e aprovaram o funcionamento do secador. 
Usando algumas madeiras melhor trabalhadas para a construção do 
secador, ele pode ser construído sem frestas, tornando dispensável 
este processo de vedação. Capitão Jarbas fez questão de deixarmos 
o secador com ele e afirmou que iria emprestá-lo a quem quisesse 
experimentar. 

Em Barreira Alta tem várias pessoas que cultivam abelhas nativas 
dentro de pedaços de troncos ocos, pendurados na beira da casa. 
Um deles é o velho Mário. Fomos até a casa dele para observar as 
abelhas, e percebemos que elas estão muito atentas e sensíveis a 
todo movimento na frente da sua entrada.
Maurício, o genro do velho Mário, contou como pegou o enxame 
no mato: “Primeiro fechei o buraco de entrada, cortei o tronco com 
o machado e levei para casa. Lá eu abri o tronco e tirei só os favos 
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que tem o mel, os favos com os ovos deixei. Depois fechei o tronco e 
pendurei aqui.” Essa “excursão’’ levou a mais observações em vários 
pontos da vila. Por exemplo, ao lado do centro comunitário, numa 
casa velha, onde um esteio tem várias entradas de enxames das abe-
lhas pequenas. Na prática de colher o mel descrito por Maurício em 
Barreira Alta, os favos da cria das abelhas estão sendo conservados – 
todo mundo concordou que isto assegura que as abelhas não aban-
donem a colméia –, mas os favos do mel estão sendo destruídos no 
processo. Na criação racional procura-se até conservar a estrutura 
dos favos do mel, para a abelha posteriormente não gastar energia 
fazendo novos favos.  A técnica envolve o uso de uma seringa, cuja 
agulha é introduzida no favo com mel. Através do vácuo da seringa 
consegue-se extrair o mel sem grandes danos ao favo. Procuramos 
discutir como poderia ser uma técnica indígena para extrair o mel 
dessa forma, sem uso da seringa, que gera dependência das “coisas 
da cidade”. Ricardo relatou que na Escola Indígena do São José II  a 
metade dos enxames de abelhas foram perdidos por causa de uma 
abelha predadora que invadiu as caixas. Ressaltamos então que as 
abelhas requerem bastante cuidado e uma caixa que pode ser facil-
mente aberta e fechada facilita o controle freqüente. 

Várias pessoas trouxeram alguns frutos de urucum, debulhamos as 
sementes e colocamos para secar ao sol. No outro dia Jarbas pegou 
um pilão e bateu as sementes junto com uma pequena quantidade 
de farinha de trigo (o tempo da oficina não seria suficiente para 
ainda pilar a farinha de mandioca e peneirá-la para obter o pó fino 
necessário para a adesão do urucum).

Por falta de uma peneira fina, surgiu a idéia de peneirar o colorau 
da mesma forma como se peneira o ipadu: com um pano enrolado 
na ponta de uma varinha. 

Todos gostaram muito desse processo, expressaram a vontade de 
plantar urucum. Quando mostramos a embalagem em saquinhos 
pequenos, surgiu a idéia de que poderia se plantar também tabaco 
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para vender, produto que é apreciado muito pelo seu uso ritual e 
considerado caro pelos Hupd’äh. Discutiu-se em seguida sobre a 
resistência de vários tipos de tabaco ao ataque de formigas e a ne-
cessidade de se conseguir sementes.    

Conversando sobre o tema “roça permanente” a partir das gravu-
ras agroflorestais, os participantes sugeriram que se poderiam fa-
zer os seguintes consórcios: melancia da roça, banana, pupunha, 
abiu, taioba, timbó, cupuaçu, ingá, bacaba, fruta-pão, fruta-pão do 
mato, e inclusive cará do mato, raiz que os Hupd’äh antigamente 
usavam na alimentação. Já a laranjeira não pode ser plantada na 
roça, porque no início é “muito quente”. 

Em Barreira Alta tivemos uma discussão adicional sobre os custos de 
transporte de qualquer produto para o mercado consumidor em São 
Gabriel. Uma passagem para São Gabriel ida e volta custa R$200,00, 
volumes como caixas e barris são pagos à parte. Para transporte de 
produtos, o transporte mais adequado é uma canoa grande com um 
motor “rabeta” a diesel; calcula-se aproximadamente R$125,00 ida 
e volta, podendo-se levar uma carga de uma tonelada ou até mais. 
A viagem demora vários dias. 

Nova Fundação

Por causa da preparação da comunidade para a assembléia, só 
tivemos uma tarde para a realização da oficina. O problema da 
tradução foi mais grave em Nova Fundação.  Ivo Fontoura tradu-
ziu para a língua tukano, mais conhecida na comunidade do que 
o português. Depois ainda pedimos que outra pessoa traduzisse o 
conteúdo para a língua hup.  Mesmo assim os participantes rea-
giram como nas outras comunidades, de forma positiva e muito 
interessada. 
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Reflexão coletiva sobre atividades econômicas e qualidade de vida

Trouxemos duas perguntas para a reflexão coletiva. Com a primeira, 
“O que estamos fazendo para as famílias se manterem?", intenta-
mos evidenciar as capacidades e saberes existentes na comunidade e 
nas pessoas e que a partir delas mesmas novas atividades econômi-
cas poderiam ser construídas e integradas no cotidiano das famílias.  
O segundo aspecto a ser refletido foi a qualidade de vida, a partir da 
pergunta: "O que precisamos para viver bem?" Procuramos eviden-
ciar a definição de qualidade de vida e a motivação para melhorar 
atividades existentes ou assumir novas atividades. Para possibilitar a 
participação ativa de um maior número de pessoas neste processo, 
pedimos que fizessem desenhos relacionados às perguntas. Provi-
denciamos dois cartazes cada um com a pergunta como título e 
fomos colando os desenhos nos cartazes. Geralmente o grupo de 
homens foi mais ativo, mas aos poucos ia-se formando também um 
grupo de mulheres e cada um dos dois grupos ia trabalhar junto em 
uma pergunta e depois na outra. 

Na apresentação pedimos, no primeiro tema, que fossem comple-
tados os trabalhos que não foram representados em desenhos e 
que fossem destacadas as capacidades de mulheres e homens. No 
segundo cartaz incentivamos a discussão com as seguintes pergun-
tas: ”De que precisamos para realizar isto ou aquilo? É provável que 
consigamos realizar tal aspecto?”   

Em Taracuá Igarapé começamos a trabalhar a reflexão coletiva no 
dia 30/01/2008 pela tarde, após a parte voltada para a prática das 
novas propostas.  Os participantes se juntaram ao redor dos cartazes 
providenciados e começaram a desenhar. 

No dia 31/01/2008 começamos pela manhã com a apresentação do 
trabalho. Principalmente Américo, Jorge, Joaquim e Angélico deram 
seus depoimentos. 
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Em Barreira Alta a parte dos desenhos nos cartazes aconteceu no dia 
02/02/2008, de tarde. A apresentação ficou para a amanhã seguin-
te, dia de domingo, depois da quinhampira. 

Em Nova Fundação esta parte da oficina não pôde ser realizada. 

Em geral os depoimentos ressaltaram as tradições herdados dos an-
tigos. Na parte das atividades econômicas já praticadas os elemen-
tos representados nos desenhos são os relacionados principalmente 
com as roças, a mandioca, a caça e a pesca, bem como a colheita 
de frutos na floresta. Em Barreira Alta professor Pedro traduziu: 
“Plantamos abacaxi, às vezes trocamos por pilhas, plantamos ma-
niva, quando tem mandioca faz beiju para tudo mundo. Quando 
conseguimos caçar e pescar muito dividimos ou trocamos por algu-
ma coisa: pilha, fumo, sal, anzol. Quando não tem outra coisa come 
galinha também. No mato procuramos frutos: buriti, macu, umari, 
bacaba, açaí, umiri.” Completando os temas dos desenhos, mencio-
naram a construção das casas, bem como canoas e outros materiais 
e ferramentas que também fazem parte das atividades econômicas. 
Além disso, todo o trabalho das mulheres no beneficiamento da 
mandioca e preparo do beiju, na preparação dos alimentos em geral, 
é parte essencial das atividades econômicas. Na discussão salien-
tamos que existe muito conhecimento relacionado com animais e 
seus hábitos, bem como a habilidade de sua observação. Os homens 
nas comunidades têm muito conhecimento sobre os materiais dis-
poníveis na floresta e suas características, e possuem a habilidade 
de trabalhar com esses materiais.  Tanto as mulheres quanto os ho-
mens possuem muito conhecimento relacionado às plantas na roça: 
como devem ser plantadas, seu jeito de crescer. E as mulheres têm 
muita sabedoria no preparo de todo tipo de alimento.  São estas 
habilidades que também serão necessárias para realizar as propostas 
discutidas. 

Uma boa qualidade de vida – resposta à pergunta “O que precisa-
mos para viver bem?” – consiste, na visão das comunidades, em pri-
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meiro lugar, na abundância de caça, pesca, mandioca e frutos para 
colher. Um participante acrescentou além disso o “jogo de futebol”. 
Respondendo às perguntas: “Será possível realizar isto, e como?” 
quando foram tematizadas as técnicas de caça e pesca que muda-
ram de antigamente para hoje, um participante colocou: “Hoje mui-
tos pescam com malhaderia fina, matando os peixes pequenos. As 
pessoas gostam de caçar com espingarda e cachorro, mas isto afasta 
os animais.” Muitos problemas são relacionados à sedentarização, 
ao viver em vilas maiores do que antigamente. Enfim, são diversos 
fatores e costumes da cultura do branco que contribuem para os 
problemas. 

O momento final das nossas atividades nas comunidades sempre era 
de avaliação das propostas apresentadas. Utilizamos diversas técni-
cas para receber este “feedback” das comunidades.

Em Taracuá Igarapé pedimos que os participantes conversassem 
sobre a avaliação entre si, em pequenos grupos, pensando nos pon-
tos positivos das propostas, “O que é bom?”, e nas dificuldades que 
teriam que ser resolvidas para poder colocá-las em prática, “O que 
é difícil, de que precisamos?” Depois o resultado era compartilhado 
no grupo grande. As perguntas feitas no decorrer das oficinas, por 
exemplo em relação à aquisição do material para construir secado-
res, preços de vidros para o mel, bem como idéias como “secar piaba 
nesse secador”, tinham demonstrado que as pessoas interiormente 
já estavam assumindo a nova atividade, imaginando a prática. Na 
avaliação expressaram grande interesse na realização dessas pro-
postas, ao mesmo tempo sentindo as dificuldades que teriam que 
enfrentar, e procurando soluções. 

Em relação às abelhas, eles colocaram que no início a atividade 
representa um grande investimento de tempo e trabalho e que pre-
cisavam do apoio de um técnico para aprender a trabalhar com esses 
animais. Não têm ferramentas para fazer as caixas, como por exem-
plo os ferro de cova pequena, que se usam também para fazer pilão.
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Também faltam ferramentas como martelo, serrote e prego para 
fazer o secador.  

Em Barreira Alta pedimos, no final do trabalho, que fosse feito um 
cartaz de avaliação. Segue aqui a transcrição: 

Avaliação das Propostas para Alternativas Econômicas em Barreira Alta:

Sabão
Falta de material para fazer sabão, precisa de uma especialista 
para fazer, ajudar fazer pesquisa, saber fazer sabão duro.

Urucum e Pimenta:
Falta de material para secar urucum, também onde guardar o 
secador, a pimenta a gente planta, reproduz e vende para outras 
pessoas.

Banana Passa – secador:
Falta de caixa para secar a banana como a gente fizemos hoje. 

Abelhas e Mel:
A gente estamos precisando um técnico para nos ensinar como 
pegar a abelha.

Roça permanente:
Falta de materiais para fazer a roça, como terçado, machado, 
motor-serra para derrubar. 

Ricardo, Pedro e Jarbas concordaram que pelo menos 10-15 fa-
mílias teriam vontade de aprender e começar logo a trabalhar com 
as alternativas discutidas, outras famílias provavelmente entrariam 
depois vendo os resultados das atividades. Várias pessoas afirmaram 
que tem muita banana na roça para ser aproveitada. 

Ricardo deu a sugestão que seria melhor serrar tábuas para fazer as 
caixas para as abelhas. Mostrou um banco que foi feito a serrote, 
afirmando que é uma técnica apropriada para este fim. 
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Em Nova Fundação, o trabalho feito por escrito em grupo não pôde 
ser aproveitado porque o português não foi compreensível. Mesmo 
com a dificuldade de comunicação as pessoas ficaram muito inte-
ressadas. Colocaram até de forma emocionante que queriam que a 
facilitadora da oficina voltasse pra continuar o trabalho com eles. 
Foi quando explicamos que estaremos documentando a sua avalia-
ção positiva como contribuição que possa tornar possível a elabora-
ção de um novo projeto, no qual seriam realizadas oficinas e cursos 
com uma equipe a ser contratada pela SSL. 

A pressão sobre os recursos ambientais aumenta significativamente 
com o número das pessoas vivendo nas comunidades. O fato de vá-
rias fontes de água não poderem mais ser utilizadas hoje, em parte 
é testemunho disso. Deve-se também à introdução de tecnologias 
não-apropriadas, como a criação de gado. Mas mesmo a forma tra-
dicional de agricultura de coivara com uso do fogo causa uma de-
gradação dos recursos naturais significante nos arredores da vilas. A 
mesma técnica que antes, num contexto de densidade populacional 
menor, contribuía para um aumento da biodiversidade – um enri-
quecimento dos recursos naturais – hoje tem um efeito contrário, 
comprometendo a sustentabilidade ecológica, elemento essencial 
do “tripé” da sustentabilidade: Ecológico-Econômico-Social.  Em 
decorrência da degradação ambiental a qualidade de vida decresce: 
as pessoas gastam mais tempo e energia com atividades como bus-
car água, caçar, pescar e fazer suas roças em lugares mais distantes, 
e a produtividade de diversas atividades econômicas diminui. Por-
tanto, a conservação e recuperação dos recursos naturais representa 
um elemento indispensável numa estratégia para o desenvolvimento 
econômico sustentável.

No caso dos Hupd´äh, a sustentabilidade cultural ou etnodesen-
volvimento é outro aspecto crucial. É evidente que o processo de 
sedentarização causa uma série de problemas e que sua solução 

Discussão
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exige mudanças em alguns hábitos que fazem parte dos tradições 
indígenas. Portanto será necessária a elaboração de uma estraté-
gia bastante diferenciada e sensível em relação às visões e práticas 
tradicionais. Em primeiro lugar, temos que mencionar a agricultura 
baseada na queimada das roças, na incineração da matéria orgâni-
ca, com subseqüente plantio em terra descoberta, onde a erosão e 
a lixiviação atacam, a microvida do solo acaba morrendo pelo calor 
da insolação direta e da falta de umidade, causando empobreci-
mento da terra. A “flor da terra” está sendo levada para os cursos 
de água, onde só pioram a sua qualidade. A valorização da matéria 
orgânica, seu manejo para conservação do solo e ciclagem de nu-
trientes representa uma contribuição inestimável na solução desta 
problemática. No curso de magistério indígena tivemos as primeiras 
experiências com a introdução da temática do Manejo da Matéria 
Orgânica. As reações dos professores dos Hupd’äh à temática “ciclo 
da vida: fotossíntese – decomposição” foram entusiásticas. Desco-
brimos práticas no seu dia-a-dia que sustentam esta visão, como 
por exemplo a adubação de plantas ao redor da casa com raspa de 
mandioca. 

Realizamos na aula prática do curso mencionado um trabalho de 
aprimoramento desta técnica: a tradicional cova de plantio foi trans-
formado num “berço” para a bananeira, cheio de matéria orgânica.
Todos os professores concordaram que esta bananeira será muito 
bem alimentada, crescerá muito bem e dará bons frutos! 

Nessa mesma prática foi realizada a poda de uma ingazeira, legu-
minosa de grande potencial na região, que cresce mesmo nos solos 
mais “pobres”. Utilizando as técnicas de plantio adensado e diversi-
ficado com outras espécies arbóreas de rápido crescimento, como o 
biribá, seguida pela poda sistemática, picagem do material de poda 
para cobertura e enriquecimento do solo, até uma roça “pobre e 
degradada” em cima de areia branca pode ser transformada em solo 
fértil.  
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Na tentativa de aplicar junto aos professores esta visão do trabalho 
sem queimada e com manejo da matéria orgânica nas roças, senti-
mos no entanto grande estranhamento e resistência, causados pelo 
fato de o manejo tradicional das roças ser um dos centros da iden-
tificação cultural. Acreditamos que experiências diferentes como o 
do berço da bananeira possam ser introduzidas, por exemplo, nos 
espaços de plantio perto das casas. Muitas pessoas nas comunidades 
já estão dando atenção a este espaço de plantio menos tradicional.  
Enxergamos aqui uma chance de dar um primeiro passo na expe-
rimentação participativa com o manejo da matéria orgânica, bem 
como uma possibilidade de contribuir para a melhoria da situação 
alimentar até a curto prazo. 

O recurso natural mais importante para a qualidade de vida talvez 
seja a água. Entre as comunidades visitadas, Nova Fundação apre-
senta a mais grave degradação desse recurso; com 300 habitantes, 
2 a3 vezes maior que as outras comunidades, nela se confirma a 
regra: quanto maior a comunidade, maior a pressão sobre os recur-
sos naturais. Os cursos d´água estão sofrendo constante degradação 
pelo desmatamento da mata ciliar, além da entrada de partículas 
erodidas, invasão de plantas e poluição pelas atividades humanas. 
A qualidade da água piora até não permitir mais ser utilizada, e a 
comunidade passa a satisfazer suas necessidades de água em um 
lugar mais distante. As tentativas de solução desta problemática das 
quais tomamos conhecimento, como furação de poço, bombas, cai-
xas d´água, todas geram muita dependência à cultura dos “brancos” 
. A solução que os missionários evangélicos apresentam, a captação 
de água da chuva no telhado, com banheiro dentro de casa também 
não parece condizer com o etnodesenvolvimento: tende até a elimi-
nar os encontros sociais na hora do banho no rio, favorecendo a in-
dividualização e desagregação social e pode trazer novos problemas 
higiênicos. Um programa de recuperação das águas com plantio de 
mata ciliar e sensibilização das comunidades para evitar a poluição, 
com certeza é ecologicamente e culturalmente mais sustentável. 
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Precisamos mencionar aqui também o perigo de intoxicação pelos 
produtos industrializados em geral, e as pilhas usadas principal-
mente em lanternas, rádios e aparelhos de som. Hoje até já existem 
fontes de energia renováveis, que podem satisfazer as necessidades 
das pessoas nas comunidades. Elas causam uma poluição mínima e 
evitam os problemas de saúde ambiental. O exemplo mais simples é 
a “lanterna de manivela”. 

Além do ambiente limpo e saúde podemos apontar a produtivi-
dade das atividades econômicas como determinante da qualidade 
de vida. Tradicionalmente as atividades econômicas são voltadas 
principalmente para a alimentação da família. A baixa produtivi-
dade leva, no caso dos Hupd´äh, ao círculo vicioso bem conhecido: 
escassez de alimentos, má nutrição, problemas de saúde, força de 
trabalho reduzida etc. Depois da introdução das tecnologias dos 
“brancos” e a adoção do seu estilo de vida, a produtividade das 
principais atividades econômicas – caça, pesca e roça – diminuiu 
significativamente. Inicialmente sentem-se atraídos pela maior pro-
dutividade dos métodos como malhadeira, espingarda e cachorro, 
mas hoje sabe-se que muitas vezes essa maior eficácia a curto prazo 
causa um desequilíbrio ecológico e diminui a produtividade a longo 
prazo. Somente um processo de sensibilização, focando as interco-
nexões que sustentam o sensível equilíbrio ecológico, bem como 
uma análise do paradigma das tecnologias do branco, envolvendo as 
comunidades inteiras, pode a médio prazo surtir efeito, por exemplo 
no controle social nas próprias comunidades, possibilitando assim a 
recuperação dos recursos naturais. 

A introdução de novas atividades, como aconteceu e está acon-
tecendo no caso das galinhas e da piscicultura, requer um estudo 
aprofundado sobre sua sustentabilidade nos vários aspectos: qual 
será por exemplo a base alimentar de uma criação de peixe no açu-
de? Como se integram os novos afazeres na rotina das famílias? À 
primeira vista, a criação de galinhas não cria conflitos, mas como 
mostra o caso das pimenteiras em Nova Fundação a criação solta 
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pode criar problemas quando o mesmo espaço for utilizado para 
plantios.  Aí é necessário cercar as áreas de plantio e avaliar a rela-
ção custo–benefício de forma “integral”.  

Outros fatores que contribuem para o problema da baixa produ-
tividade das atividades dos Hupd’äh são de ordem social: no caso 
de Barreira Alta, a localização da vila dentro do território de outra 
etnia é motivo para o grande afastamento das roças e territórios de 
caça das habitações.  Em Nova Fundação, boa parte dos Hupd’äh 
trabalha para os Dessano, da vila vizinha. Por ter um retorno quase 
imediato do trabalho “assalariado”, seja em dinheiro ou produtos, as 
atividades na própria roça estão sendo colocadas em segundo plano. 
Ademais precisamos levar em conta que o cultivo de mandioca é 
um elemento novo no modo de vida dos Hupd´äh. (ver Relatório 
do diagnóstico parte I: “Antes do “branco” não faziam roça como 
hoje.”) Fato que torna compreensível a pouca sofisticação da ativi-
dade na prática dos Hupd’äh. 

As atividades de colheita de cipó e cestaria funcionam também mais 
numa lógica de assalariamento do que de empreendedorismo. Em 
outra palavras, favorecem um comportamento ou expectativa de 
receber ordens e dinheiro ou produtos pelo trabalho a curto prazo. 
A relação com os comerciantes é marcada pela dependência unila-
teral e exploração. Para superar estas condições indignas, faz parte 
de uma visão de sustentabilidade social integrar as propostas na 
economia solidária de um mercado justo. Sendo o aproveitamento 
do cipó uma problemática que abrange a região como todo, a abor-
dagem dessa problemática deve ser promovida por uma articulação 
regional.  

Em Nova Fundação sentimos fortemente a influência do paternalis-
mo praticado nas ultimas décadas pela igreja católica. Esta relação 
não incentiva a iniciativa e criatividade, características que sem du-
vida são importantes para instigar o desenvolvimento econômico. 
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A viabilidade de propostas para novas alternativas econômicas pre-
cisa enfim ser avaliada neste contexto complexo de sustentabilidade 
econômica, ou seja, produtividade, sustentabilidade ecológica rela-
cionada com os recursos naturais, sobretudo a fertilidade do solo 
e a qualidade da água, e sustentabilidade social, tanto ao nível da 
própria comunidade como em relação ao mercado. 

Produção de sabão: a primeira questão a ser pensado é a da matéria 
prima. Se ela for obtida pelo extrativismo da floresta, será neces-
sário um plano de manejo sustentável, que precisa ser sustentado 
por toda a comunidade. No caminho de Taracuá Igarapé para o 
Rio Tiquié passamos, por exemplo, por várias palmeiras bacaba der-
rubadas para a colheita dos seus frutos.  Essa técnica, que nestes 
casos impede a renovação da planta, às vezes também é utilizada 
para obter as folhas da palmeira caranã,material para cobertura de 
casas, que por sua crescente escassez hoje já está sendo substituído 
por uma folha de outra palmeira muito menos resistente, baixan-
do assim o rendimento da operação “cobrir casa” quase em 50%. 
Um plano de manejo sustentável tem como objetivo evitar essas 
situações de escassez que diminuem a qualidade de vida. Uma ou-
tra alternativa para a produção de sabão seria uma matéria prima 
que os Hupd´äh possam produzir na sua própria roça. O tradicional 
Sara´Som é uma árvore que cresce tanto nas roças como na flo-
resta e é de fácil reprodução por sementes e de rebrotação depois 
do corte. O abacate também já um elemento existente nas roças e 
perto das casas, começa a frutificar depois de três anos de planta-
do, tempo que provavelmente seja necessário para desenvolver de 
forma participativa a tecnologia e a logística. Levando por exemplo 
frutos grandes para as oficinas de experimentação nas comunida-
des, os caroços já podem ser aproveitadas para disseminação desse 
material genético mais produtivo. Poder-se-ia aqui inclusive desen-
volver um efeito sinérgico com o trabalho das roças permanentes. 
Sem dúvida esse projeto requer um extenso programa de pesquisa 
e experimentação para o desenvolvimento de uma tecnologia apro-
priada auto-sustentável, com o mínimo de necessidade de recursos 
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que precisem ser adquiridos na cidade, ou seja, produtos químicos 
que também fazem parte da poluição dos corpos d´água. Por outro 
lado esse projeto representa a oportunidade de contribuir de forma 
quase inestimável para o desenvolvimento sustentável e a qualidade 
de vida na região. 

A produção de urucum e seu beneficiamento como colorau, bem 
como a produção de pimenta desidratada tiveram repercussão muito 
positiva entre os participantes das oficinas, talvez por perceberem 
que já dispõem de quase todos os recursos necessários para realizar 
esses processos: sementes para plantar, experiência no cultivo, tec-
nologia para beneficiamento. No entanto, para uma produção co-
mercial que desse um retorno razoável de dinheiro, será necessário 
o aprimoramento do processo para garantir, entre outras coisas, as 
condições higiênicas de produção, ou seja, a qualidade do produto. 
Concretamente será necessário um local para secagem das sementes 
limpo e protegido das galinhas, por exemplo. A integração do cultivo 
dessa matéria prima num sistema de roça permanente será impor-
tante para evitar que um aumento ou intensificação do plantio cause 
decréscimo de fertilidade de solo ou degradação ambiental em geral. 

A possibilidade de produção de mel em um esquema de criação 
racional de abelhas também provocou reações entusiasmadas. Aqui 
enxergamos a oportunidade real de aumentar significativamente a 
produtividade de uma atividade que os Hupd´äh já exercem. Serão 
evitadas longas caminhadas à procura de enxame e a derrubada tra-
balhosa de árvores. Na tentativa de facilitar essa atividade algumas 
famílias já começaram a criar abelhas em pedaços de troncos ocos 
pendurados na parede das suas casas. Os participantes sugeriram 
várias formas de construir as caixas para os enxames, que devem 
ser experimentadas em uma pesquisa participativa, bem como de-
vem ser compartilhados os conhecimentos e experiências existentes. 
Os participantes também mencionaram certas dificuldades técnicas, 
como a falta de ferramentas. Acreditamos que a disponibilização 
desse material, bem como o acompanhamento por um profissional 
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experiente, aumente ainda a motivação das famílias a fazerem o 
investimento de tempo e energia elevada, que será necessário para 
iniciar essa atividade. Um projeto de criação de abelhas nativas pode 
contribuir na melhoria da alimentação das famílias e é importante 
na conservação da biodiversidade. 

O beneficiamento da banana para banana passa no secador solar 
representa mais uma maneira de aumentar a produtividade de uma 
atividade já existente. É o caso das famílias que já têm plantios 
de bananeiras, mas não estão aproveitando a produção toda. Para 
outras famílias pode ser um incentivo para aumentarem a roça de 
bananeiras. A desidratação com energia solar é uma das técnicas 
de conservação mais ecológicas e saudáveis. Além da produção da 
banana passa ela pode servir para outros produtos ou fins, como por 
exemplo para aumentar a durabilidade de sementes. 

Registramos nas oficinas um enorme interesse por essas caixinhas 
simples. Diversas pessoas manifestaram o desejo de tê-las em casa. 
O processo de secagem requer pouco tempo e energia e poderia ser 
facilmente integrado nas rotinas diárias das mulheres. Com pouco 
investimento será possível a construção e manutenção de um seca-
dor simples; o único material que é de mais difícil acesso é o acrílico 
transparente. Por estes motivos, bem como pelo grande potencial 
para aproveitamentos diversos, se justifica um investimento maior 
num projeto de aprimoramento e divulgação do secador no contex-
to indígena.

Enfim a banana passa, bem como o mel e o abacate estarão enri-
quecendo a alimentação das famílias.  

Será necessário em todas as propostas aqui discutidas dar atenção es-
pecial aos aspectos de higiene na produção e ao armazenamento da 
produção. Todas essas possibilidades, inclusive a produção de sabão, 

Qualidade – Transporte – comercialização
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de colorau e pimenta desidratada, têm um potencial a ser comercia-
lizado na região, ou seja, em São Gabriel. Todas têm a vantagem de 
os produtos serem fáceis de transportar (pouco peso e volume em re-
lação ao preço) e não ser perecíveis. Já para a comercialização exitosa 
desses produtos é importante alcançar e garantir um certo nível de 
qualidade, de quantidade e um leque diversificado dos produtos. Em 
parte esta importância se coloca até mais fortemente pelas dificulda-
des e custos de transporte para o mercado consumidor em São Ga-
briel. O transporte tende a fazer parte dos custos fixos da operação e 
ficar mais rentável quando melhor aproveitado o meio de transporte. 
Por exemplo, o transporte mais econômico de mercadorias na região 
é uma canoa grande com motor “rabeta–diesel”, que transporta com 
a mesma quantidade de combustível uma meia carga de 500 quilos 
ou uma carga completa de uma tonelada. Outro fator indispensável 
para uma comercialização exitosa é o conhecimento do mercado e a 
relação com os compradores.  A não ser que essa parte seja coberta 
por uma parceria – precisam-se de pessoas que assumam este papel 
na comunidade –, poder-se-ia pensar na função de agentes comer-
ciais comunitários e formatar um processo de capacitação. 
  
A última proposta trabalhada nas oficinas foi a da roça perma-
nente. Como vimos no caso do prof. Pedro, em Barreira Alta já 
existem experiências nesse sentido. Essas experiências precisam ser 
identificadas e sistematizadas como base para um programa de in-
centivo a esse tipo de plantio. No entanto a implantação dessas 
roças permanentes acontece quase sempre por meio de derrubada 
de mata virgem sem manejo sistemático da matéria orgânica para a 
conservação e melhoramento do solo. A introdução dessa maneira 
de trabalhar com o recurso natural da matéria orgânica, questiona a 
tradição da “roça limpa”. Foi questionado pelos professores do ma-
gistério indígena também por aumentar o risco de picada de cobra 
e escorpião e contato com aranhas venenosas, que podem estar es-
condidos na matéria orgânica. Uma tentativa de resolver esta ques-
tão talvez seja a utilização de botas de borracha, solução que por 
outro lado sem dúvida gera dependência da civilização branca. Para 
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contribuir efetivamente para solução dos problemas dos Hupd´äh 
seria um passo importante também a recuperação de solos degrada-
dos ao redor das vilas com plantios adensados e diversificados, com 
elevada porcentagem de leguminosas e o manejo sistemático da 
matéria orgânica. Necessita-se desenvolver de forma participativa os 
consórcios adequados para recuperação de solos degradados, bem 
como consórcios que possam contribuir para melhoria da situação 
alimentar, a curto, médio e longo prazo. Uma medida a curto pra-
zo poderia ser o estudo sobre introdução de diversos tipos de cará 
(certo tipo dessa planta antigamente fez parte da alimentação dos 
Hupd´äh), bem como a introdução de certas castanheiras, como a 
pequiá, cujo fruto é coletado por eles na floresta. Por seu alto teor 
de proteínas poderia a longo prazo melhorar o suprimento protéico 
na alimentação. A caça de certos animais nessas roças também pode 
se tornar mais fácil, o que representa outra possibilidade bem con-
creta de melhoria da alimentação protéica. 

Como vimos, os diversos problemas relacionados à qualidade de vida 
dos Hupd’äh surgem de uma realidade multifacetada e densamente 
interconectada. Cientes da complexidade do assunto, se faz neces-
sária uma abordagem também bastante complexa, que deveria ser 
fundamentada em um processo de conscientização abrangente em 
todas as comunidades Hup. As experiências da SSL com metodolo-
gias participativas serão de fundamental importância para instigar 
um diálogo multilateral abrangente de todo o contexto, construin-
do assim um complemento indispensável para implantação exitosa 
de projetos voltados mais para o lado prático da vida dos Hupd´äh.  
O professores, ASI e lideranças das comunidades têm um papel cha-
ve nesse processo, que pode ganhar dinâmica própria com efeitos 
sinérgicos, por exemplo entre projetos nas escolas com as crian-
ças, oficinas com as mulheres, cursos para os homens e a formação 
de pessoas que assumam funções especializadas nas comunidades, 
como o de agente comercial comunitário.   

conclusão e Recomendações
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Começando pela questão ecológico/ ambiental, podem ser promovidos:

• Oficinas de levantamento e planejamento ambiental, de manejo 
ambiental e recuperação dos pequenos igarapés.  Isto leva qua-
se automaticamente a um aprofundamento na área das práticas 
agrícolas e manejo da matéria orgânica.

• Identificação e sistematização das experiências das roças perma-
nentes e desenvolvimento de um projeto de experimentação e 
incentivo com consórcios que foquem a recuperação dos recur-
sos naturais – solos e água – e a melhoria da situação alimentar, 
bem como o manejo da matéria orgânica. Pode-se pensar aqui 
em uma função especializada de agente de manejo ambiental ou 
ecológico, com perfil de experimentador e animador para o de-
senvolvimento participativo e a divulgação das técnicas. Os con-
sórcios para melhoria da situação alimentar devem ser pensados 
inclusive para os espaços de plantio perto das habitações. Todo 
o processo deve objetivar um processo de controle social eficaz 
para a conservação dos recursos naturais, bem como a implanta-
ção de projetos para sua recuperação.  Também é essencial que 
todo o projeto seja realizado numa perspectiva consequentemen-
te intercultural, integrado com a educação formal, por exemplo 
na elaboração de materiais didáticos.  

Chegando nas propostas mais concretas, deve-se tentar a melhoria 
das atividades econômicas já existentes, além da introdução de novas 
atividades. Todas as novas propostas trabalhadas nas oficinas têm um 
potencial interessante para contribuir na resolução dos problemas dos 
Hupd’äh, tanto nos aspectos alimentares como nos aspectos econô-
micos, ambientais e culturais. Por isto devem ser promovidos:

• Desenvolvimento de um projeto de melhoria da produtividade das 
atividades econômicas existentes. 

• Pesquisa e experimentação para produção auto-sustentável de sabão. 
• Desenvolvimento e divulgação do modelo de secador solar simples 

para produção de banana passa, entre outros. 
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• Pesquisa participativa e acompanhamento técnico na área de cria-
ção de abelhas nativas para produção de mel.

• Incentivo e acompanhamento de plantio e beneficiamentos de 
urucum e pimenta – integrados com o projeto de manejo am-
biental.

Para levar a cabo a produção de excedentes a fim de melhorar a 
capacidade de troca, ou disponibilidade de dinheiro dos Hupd’äh, 
precisa-se dar bastante atenção ao processo de comercialização. Por 
isso deve ser desenvolvido, além de oficinas que envolvam as comu-
nidades inteiras para tratar do assunto,   
• Um programa de formação de agentes comerciais.
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Durante a vigência do projeto, a SSL contou também com o apoio: 
da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN, 
do Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro – DSEI-RN, 

Avaliação do Projeto:
“Saúde e educação entre os Hupd’äh” 

Ivo Fernandes Fontoura

capítulo VII

Introdução

Sensibilizados com a problemática enfrentada pelos Hupd’äh da região 
do médio rio Tiquié na Terra Indígena do Alto Rio Negro, quanto à 
prevenção de doenças e ao atendimento da educação, a Associação 
Saúde Sem Limites, através de uma equipe multidisciplinar de pro-
fissionais, atendeu durante três anos, seis comunidades Hup: Tara-
cuá-Igarapé, Nova Esperança, Barreira Alta, Santa Cruz, Ambaúba 
e Nova Fundação, no sentido de conter a situação de descaso na 
qual esta população se encontrava. Em média, foram atendidas 619 
pessoas. Conforme consta no relatório final, o trabalho da associa-
ção iniciou-se em julho de 2004 e encerrou-se em abril de 2007, e, 
somente foi possível de ser concretizado por meio da aprovação do 
Projeto “Saúde e Educação entre os Hupd’äh” que recebeu o apoio 
da Manos Unidas da Espanha e, de uma série de entidades governa-
mentais deste país. 
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vinculada à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, entidade go-
vernamental que é responsável pela assistência à saúde dos povos 
indígenas de todo o território nacional. No decorrer do projeto, fo-
ram realizadas diversas atividades pela equipe de profissionais nes-
sas comunidades: assistência à saúde, oferta de cursos de formação 
de agentes indígenas de saúde, apoio na estruturação das escolas 
Hupd’äh, aumento da participação social e auto-estima dos Hupd’äh 
que, até então, se achavam retraídos em relação a outros povos da 
região e de instâncias públicas, realização de oficinas de produção 
de material pedagógico e de discussão de alternativas econômicas 
entre outros. Todas as atividades mencionadas tinham em vista o 
atendimento dos objetivos propostos no projeto, prova disso são os 
relatórios das viagens, dos diagnósticos e atendimentos de pacien-
tes, das oficinas e o relatório final que se encontram no escritório 
regional da associação. Assim sendo, o Projeto “Saúde e Educação 
entre os Hupd’äh”, implementado pela Associação Saúde Sem Li-
mites é uma experiência inovadora no campo de promoção social, 
recebendo tal reconhecimento em 2005, por meio de uma menção 
honrosa da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL).

Contactado em maio de 2007 para realizar a avaliação das ativida-
des executadas por esta associação e, ao mesmo tempo, efetuar um 
diagnóstico participativo com os beneficiários do projeto, elaborei 
um plano de atividades a ser seguido no período avaliativo (ver em 
anexo). O plano em seu conteúdo apresentava cinco atividades a 
serem concretizadas: a) realização do levantamento documental; b) 
realização das entrevistas; c) viagens para as comunidades; d) análi-
se das informações obtidas em campo; e, e) elaboração do relatório. 
Cada um deles contendo os seus respectivos objetivos.

Como a última atividade a ser realizada pelo avaliador externo era 
elaborar o relatório final, apresentamos aqui o resultado da avalia-
ção e do diagnóstico participativo realizado nas três comunidades 
Hup: Taracuá-Igrapé, Barreira Alta e Nova Fundação, nos meses de 
janeiro a fevereiro de 2008 na região do médio rio Tiquié. 
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Neste relatório encontram-se registradas informações sobre a meto-
dologia adotada durante as reuniões, os resultados dos trabalhos de 
grupo, a descrição das entrevistas, os comentários, a conclusão e as 
recomendações para as próximas atividades a serem desenvolvidas 
pela Associação Saúde Sem Limites.

Durante o trabalho de campo a primeira estratégia metodológica 
após a nossa chegada, consistia em mantermos o primeiro contato 
com uma das pessoas da comunidade, uma vez que os mesmos 
não nos conheciam, apesar de que, naquele momento, represen-
tarmos o grupo de profissionais contratados pela Associação Saúde 
Sem Limites. Em seguida, através desta primeira pessoa contactada, 
procurávamos localizar e identificar os principais atores sociais da 
comunidade: as lideranças, os professores e agentes de saúde para 
conversar e explicar os objetivos da nossa presença na comunidade 
e apresentávamos a nossas propostas de atividades que se concreti-
zariam somente no dia seguinte.

Para a realização das reuniões escolhemos três comunidades: Ta-
racuá-Igarapé, Barreira Alta e Nova Fundação onde havia a maior 
concentração de pessoas, considerando também que nessas comu-
nidades a Saúde Sem Limites – SSL possui casas de apoio onde 
pudéssemos pernoitar com rádio fonia, o qual facilitou a comu-
nicação com as outras comunidades com menor concentração. A 
proposta inicial era de que os moradores destas últimas se dirigissem 
para as primeiras e, participassem das reuniões. Mas, por motivo 
de incomunicabilidade, por ser período de férias e época de verão, 
muitas das pessoas dessas comunidades encontravam-se atarefadas 
em outras atividades de subsistência, como nos informaram os que 
permaneceram. E é claro que compreendemos essa situação. 

Nas reuniões trabalhou-se seguindo um roteiro pré-estabelecido 
pelo avaliador externo. Como a avaliação do projeto era participa-

Metodologia
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tiva, todos os participantes tinham direito de voz, direito de avaliar, 
expor e propor suas idéias para as próximas atividades da Associa-
ção Saúde Sem Limites. Lembrando que os participantes são sujeitos 
nos processos de decisão e que devem ser vistos como parte essen-
cial nesses processos e não como simples elementos na organização 
e na administração das ações. 

Nessas reuniões foram realizados também os trabalhos de grupo 
para fosse possível identificar as demandas das comunidades no que 
se referia à área de educação, saúde e alternativas econômicas, que 
posteriormente eram apresentados por um representante do grupo 
à plenária, com direito de defesa das suas propostas de ativida-
des e para tecer considerações. Após a apresentação do membro 
do grupo, os demais participantes também tinham direito de fazer 
complementações. Os trabalhos de grupos foram trabalhados com o 
objetivo de elencar propostas de ações descritas, em cartazes, pelos 
membros dos grupos. 

Trabalhou-se também com as entrevistas, que, no total, continham 
oito perguntas elaboradas pelo avaliador externo. As respostas dos 
entrevistados por motivo dos defeitos técnicos do gravador foram 
descritas pelo entrevistador. 

A observação participante também foi um dos instrumentos ado-
tados nas visitas rápidas que se fazia em algumas residências e em 
seus arredores, para ver até que ponto as famílias colocaram em 
prática as informações recebidas da equipe de profissionais, isto é, 
quais os cuidados que tomam no dia-a-dia para prevenir as doenças 
como a diarréia, verminose e para observar o que fazem para manter 
diariamente a higiene pessoal.    

Na maior parte do trabalho, o meio de comunicação mais utilizado 
foi a conversa na língua Tukana, porque, 50% deles consegue se 
comunicar com esta. Os que entendiam a língua Tukana, por sua 
vez, traduziam para a língua Hup sobre o quê falávamos durante 



159

vII - AvAlIAção do projeto: “sAúde e educAção entre os Hupd’äH” 

as reuniões, na apresentação dos grupos e, comentários que eram 
feitos nos momentos determinados.  

ReUNIãO eM TARACUÁ IGARAPé

Manhã

No dia 29 de janeiro de 2008, após o café da manhã, o líder da 
comunidade Jorge Góes Pires realizou a abertura da reunião e, em 
seguida, tivemos a apresentação da equipe. Nesse espaço de tempo, 
falamos sobre o que estávamos pretendendo realizar na comuni-
dade. Na ocasião foi apresentado aos presentes que o objetivo da 
reunião era de realizar a avaliação do projeto “Saúde e Educação 
entre Hupd’äh” através da participação da comunidade. Para que a 
avaliação tomasse uma direção, informei aos presentes que no mo-
mento inicial seria feita uma exposição sobre as atividades desen-
volvidas pela SSL. Na ausência do coordenador regional me dispus 
a expor sobre o conteúdo do projeto inicial, os objetivos propostos, 
e sobre os resultados das atividades desenvolvidas pela SSL nas seis 
comunidades Hup. Como critério de fundamentação, tomei como 
base para a exposição, cópias impressas do projeto inicial, que tinha 
em mãos, e o relatório final do projeto “Saúde e Educação entre os 
Hupd’äh” implementado pela SSL. Terminada a minha exposição 
paramos para o intervalo de 15 minutos.

Após o intervalo reiniciamos as atividades com o objetivo de nesse 
momento ouvir as palavras dos principais atores sociais da comuni-
dade, para isso, explicamos que os mesmos fizessem uma avaliação 
sobre as atividades desenvolvidas pela equipe de profissionais da 
SSL durante a vigência do projeto. Antes de iniciarem a avaliação, 
foi dada a explicação de que as pessoas, durante o uso da palavra, 
fizessem uma análise geral, isso, no sentido de não ficarem enume-

Principais atividades desenvolvidas
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rando os aspectos positivos e negativos, mas sim, que, durante a 
avaliação, identificassem as mudanças percebidas na comunidade 
como resultado da ação dos profissionais da SSL, principalmente, no 
que se referia à saúde e educação das pessoas. 

O primeiro a falar foi o líder da comunidade o Sr. Jorge Góes Pires, 
na sua fala afirmou que no início chegaram cinco pessoas e que na 
segunda viagem ficaram alguns dias a mais que antes, e que nes-
se período havia muitas doenças (tuberculose, diarréia, tracoma), 
acompanharam as mulheres (pré-natal). Falou que os profissionais 
deram orientações sobre os cuidados que os pais devem ter com as 
crianças. Na análise dele algumas famílias assimilaram essa idéia e 
deram continuidade. A equipe prosseguiu, disse ele que realizaram 
visitas nas casas e deram orientações de como manter limpas, os 
cuidados que deviam tomar com os alimentos, a água, os utensílios 
domésticos. Na questão educacional, para o líder Jorge, a equipe 
deu maior apoio no sentido de valorização da língua. A Lírian da 
SSL, através das atividades do projeto, apoiou a entrada de alunos 
Hupd’äh no curso de magistério indígena, ajudou na produção da 
cartilha com os alunos Tereza e Sabino. O trabalho teve início na 
comunidade e foi organizado em São Gabriel da Cachoeira. A co-
munidade tinha reivindicado uma casa de alvenaria para os alunos 
(escola). Não foi aceito e está caindo aos pedaços.

Para o Vice- Líder Manoel Andrade, Marc acompanhou bem as 
ações da SSL dando remédios a quem precisava, convivendo com as 
pessoas nas aldeias, diferentemente, da Patrícia e Lirian, que perma-
neciam pouco tempo.

Américo Salustiano Socot, que é conselheiro, afirmou que a equipe 
trabalhou conforme está escrito no relatório, mandaram remédio, 
disponibilizaram bote e remédios; acompanharam os pacientes na 
CASAI – Casa de Saúde do Índio. Por isso, disse que precisam de 
apoio e atuação da equipe da SSL entre eles. Com relação à co-
munidade, mencionou que sempre deram apoio para a construção 



161

vII - AvAlIAção do projeto: “sAúde e educAção entre os Hupd’äH” 

(materiais); através da ajuda deles muitas pessoas passaram pela ci-
rurgia em Pari-Cachoeira, foram tratados e atendidos, a saúde deles 
melhorou. Sobre a educação, disse que precisam de mais orientações 
e apoio; precisam de apoio para a contratação de mais professores; 
precisam de apoio no acompanhamento de professores; precisam 
de intermediários (SSL) para efetivar as compras na cidade e para 
fazerem o embarque de produtos de primeira necessidade. Uma coi-
sa importante que têm na comunidade, no ponto de vista dele, é a 
existência da rádio fonia. Lembrou ainda que as mulheres precisam 
de remédios específicos, principalmente, no período de gestação.
A professora Rita Oliveira Socot afirmou que conseguiram formali-
zar a escrita da língua com a ajuda da SSL através do Renato Athias. 
Isso na visão dela é um avanço muito grande para eles.

Américo Salustiano Socot, conselheiro, argumentou que querem mais 
apoio nas atividades do projeto, como é o caso do acompanhamen-
to na continuidade dos estudos de seus filhos; precisam que a SSL 
juntamente com a secretaria municipal dê mais atenção na educação 
dos filhos para melhorarem a qualidade de vida dos Hupd’äh; afirmou 
ainda que necessitam mais curso de formação para Agentes Indígenas 
de Saúde - AIS, principalmente, para aprenderem a dar “injeção” aos 
pacientes para o ano de 2008. Além disso, lembrou que a equipe deixe 
com o AIS, em quantidade maior, os remédios de primeira necessidade.

Para a professora Rita Oliveira Socot a normalidade das visitas da 
equipe de profissionais seria essencial, porque, na ausência da equi-
pe, a falta de remédios prejudica o atendimento dos pacientes. No 
caso de doenças graves disse que pedem ajuda na rádio fonia para 
que o doente seja atendido e, muitas vezes, isso não acontece por 
motivo das equipes estarem realizando visitas em outras comunida-
des. É diante desta situação que precisam de maior convivência da 
equipe na comunidade.

Após as palavras dos principais atores da comunidade, foi dado um 
espaço para os demais membros das comunidades se expressarem. 
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Nesse momento, as pessoas presentes disseram que as principais 
questões já tinham sido expostas e apresentadas nas falas das pes-
soas. É bom lembrar aqui que durante a fala das pessoas, algumas 
complementações eram feitas na língua Hup pelos demais, e, essa 
idéia ou manifestação era apresentada por sua vez ao público, pela 
pessoa que fazia uso da palavra de forma já traduzida. 

Como encerramento da atividade do período da manhã, foram te-
cidos alguns comentários sobre a fala das pessoas e em seguida 
lembrei que pela parte da tarde estaríamos realizando o trabalho de 
grupo e fiz a leitura da questão que seria respondida pelos mesmos 
nessa atividade, com o intuito de, quando retornassem, já tivessem 
pelo menos uma possível resposta a ser socializada no grupo e aos 
presentes. Assim fechamos o período da manhã.

Tarde

Após a chegada dos membros da comunidade, reiniciamos as ativi-
dades na parte da tarde. Para efeitos de organização, no primeiro 
momento, organizamos três grupos de trabalho para responderem 
a seguinte questão: Além das atividades já realizadas pela equipe 
de profissionais da SSL, o que ainda, precisa ser trabalhado para 
melhorar cada vez mais a assistência da saúde e o atendimento 
da educação do povo Hupd’äh?  Assim, para o trabalho de grupos 
foi distribuída cartolina, no sentido de que as propostas de ação 
fossem descritas e apresentadas em plenária no segundo momento. 
Para o segundo momento da apresentação das propostas de ação 
pelo grupo, foi escolhida uma pessoa para representar e expor as 
propostas. A atividade do grupo durou até o momento do intervalo 
que teve a duração de 15 minutos. Após o intervalo seguimos com 
as apresentações das propostas de ações dos grupos que enumera-
mos a seguir.
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Trabalho dos grupos

GRUPO 01

Na área da saúde: precisamos mais formação (curso de capacitação) 
para o agente de saúde; precisamos de mais medicamentos, porque, 
pela falta de medicamentos o agente não consegue atender da for-
ma como precisamos.

Na área de alternativas econômicas: precisamos de apoio durante 
a realização de trabalhos comunitários, reuniões e oficinas; na área 
de produção precisamos mais oficinas e se der certo é possível que 
consigamos vender para os outros, caso esta idéia for colocada em 
prática por nós (Jorge).

Na área de educação: queremos a continuidade da valorização e es-
tudo da língua; precisamos de apoio na reestruturação da estrutura 
física da escola; aos alunos do magistério queremos que incentivem 
para que possam concluir os seus estudos (Américo).

GRUPO 02

Na área de educação: queremos uma escola que seja de alvenaria 
para aprendermos os conhecimentos da língua e benzimentos (for-
ma de recitação terapêutica) com os mais velhos; queremos o apoio 
da SSL para a construção da estrutura física da escola. 

Na área da saúde: precisamos mais medicamentos (Genésio).

GRUPO 03

Na área de educação: precisamos uma escola para trabalhar melhor 
com os nossos alunos; queremos que o aprendizado dos alunos 
aconteça com a escrita da língua.
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Na área da saúde: Precisamos que SSL atue conjuntamente com o 
DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena, pois, isso facilita o aten-
dimento dos pacientes;

Na área de alternativas econômicas: precisamos de ajuda para reali-
zarmos levantamento de alternativas que possam facilitar a atividade 
de produção e assim melhorar a nossa alimentação e saúde (Rita). 

Comentários do Angélico sobre a apresentação dos grupos: anti-
gamente foram os nossos pais que começaram a trabalhar os roça-
dos. Assim, a exemplo deles, quando crescemos abrimos os nossos 
próprios roçados é isso que devemos aprender a trabalhar.

Complementação do Jorge sobre a apresentação dos grupos: as-
sim é também, a fabricação das canoas, quando casados devemos 
pensar em construir uma casa própria para morar independente. A 
independência é quando temos a própria casa, temos os próprios 
materiais domésticos: tipiti, aturá, ralo, peneira, porque são neces-
sários. Para a pesca precisamos de anzóis e outros materiais. No 
caso dos anzóis conseguimos através de outras pessoas em troca de 
produtos que produzimos, por exemplo, cipó.

Complementação da Quitéria Barão sobre a fala dos dois ante-
riores: quando os nossos maridos fazem roça, plantamos maniwa; 
quando voltam da mata oferecemos chibé (água misturada com fa-
rinha); quando voltam da pescaria cozinhamos e nos alimentamos, 
após todas essas atividades dormimos tranqüilos e satisfeitos.
 

entrevistas

As entrevistas foram realizadas em momentos de intervalo e tinha 
como objetivo avaliar se as afirmações das pessoas condiziam com o 
que foi mencionado durante a reunião do período da manhã. 
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ReUNIãO eM BARReIRA ALTA 

Seguindo o roteiro da reunião já pré-estabelecido, em Barreira Alta, 
no dia 01 de fevereiro de 2008, após as palavras de abertura do líder 
Ovídio Dias Pires, começa a apresentação da equipe aos participan-
tes e à comunidade em geral. Terminada a seção de apresentação, 
prosseguiu-se o trabalho com a explicação dos objetivos da reunião 
e a exposição do projeto inicial da SSL e das atividades executadas 
utilizando-se a cópia impressa do relatório final. A exposição do 
projeto e das atividades executadas durou até o momento do inter-
valo que teve a duração de 15 minutos.

Terminada a fase de exposição do projeto, das atividades executadas 
e intervalo, iniciou-se a avaliação das lideranças, professores, agente 
de saúde e conselheiro desta comunidade sobre os trabalhos realiza-
dos pela SSL. Na ocasião, Elias, que era conselheiro, questionou se a 
SSL iria voltar a atuar novamente na região. Respondemos a ele que 
era justamente por esse motivo que nós estávamos reunidos nessa 
comunidade no sentido de avaliar o trabalho executado por essa 
associação e realizar um diagnóstico participativo tendo em vista 
a identificação de novas propostas de ações para que a SSL conti-
nue atuando na região do médio rio Tiquié e mais especificamente 
com as comunidades Hupd’äh. Escutando isso, Elias se comprome-
teu afirmando que se a equipe da SSL retornar, a comunidade está 
pronta para ajudar na reforma da casa de apoio, para que possam 
continuar dando assistência à saúde e ao atendimento da educação 
à comunidade onde reside. 

Diferentemente de Taracuá-Igarapé, em Barreira Alta existem duas 
lideranças locais, um Tukano e o outro que é Hupd’äh. É bom lem-
brar que os Hupd’äh nesse contexto se encontram no espaço físico 
dos Tukano e que em muitas situações na presença destes, a timidez 
sobrepõe sobre eles por motivo das relações interétnicas vivenciadas 
desde a sua ocupação na região e, por motivo de não pertencerem 
ao tronco lingüístico dos primeiros. 
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O primeiro a falar foi o Zezinho, liderança Tukano, para ele, a prin-
cípio, seria trabalhar com a questão de alternativas econômicas, 
somente após isso, se poderia trabalhar com a questão da saúde. 
Pois, sem a alimentação, o corpo fica fraco. As atividades de abrir 
o roçado seriam as principais. Afirma que em 2007, a Líriam, que 
trabalhava na área de educação, permanecia somente nos dias de 
atendimento dos enfermeiros. Na análise dele, a educadora deveria 
acompanhar de forma mais intensa, deveria ficar mais tempo com 
os professores em suas atividades. Zezinho propôs que durante as 
oficinas seria bom discutir o deslocamento de uma pessoa para fre-
qüentar um curso em São Gabriel da Cachoeira voltado para as ne-
cessidades do seu povo, assim, durante a realização das oficinas este 
acompanharia melhor a equipe e daria a continuidade dos trabalhos 
aprendidos no curso e nas oficinas. Para ele, o aprendizado das téc-
nicas e a formação de pessoas são cruciais para o manejo do solo.

Abordando sobre as dificuldades encontradas na prevenção de ver-
minose e diarréia Elias (conselheiro) menciona que na ausência dos 
pais as crianças recolhem frutas do chão e vão ingerindo sem pri-
meiro lavá-los. Em Nova Fundação, o pessoal do Pólo Base apóia na 
distribuição de alimentos. Isso seria bom para a comunidade. Todos 
em Nova Fundação se alimentam bem, afirma Elias. Para Zezinho, 
em Nova Fundação, isso acontece devido o acompanhamento das 
freiras, no entanto seria bom na visão dele, elaborar um projeto 
deste tipo. 

Ricardo, que é um dos professores da comunidade, propôs que a 
equipe da saúde fosse permanente. Esta proposta já tinha sido feita 
uma vez também para Líriam, o ideal seria ficar durante 15 dias em 
cada comunidade com o objetivo de acompanhar e orientar melhor 
os professores em suas atividades, afirmou. A presença de um lin-
güista, durante as oficinas de produção de material didático, tam-
bém, foi uma proposta dada pelo Zezinho. E para a educadora foi 
recomendado o aprendizado da língua, pois isso, na visão dele faci-
litaria a comunicação entre ambos e favoreceria mais os alunos em 
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sua compreensão. Seria bom que tivesse uma educadora específica 
atuando entre os Hupd’äh, ou profissional lingüista para facilitar 
a tradução da língua Hup para a língua portuguesa ou vice-versa. 
Isso facilitaria em muito o aprendizado dos alunos nas escolas Hup, 
afirmou Zezinho. A dificuldade de comunicação na língua também 
é um dos empecilhos que os enfermeiros e pacientes encontram 
durante a efetuação do diagnóstico de que tipo de doença que o 
paciente tem. Ainda no ponto de vista do Zezinho, os enfermeiros 
deveriam em primeiro lugar aprender a fala dos Hupd’äh para po-
derem diagnosticar melhor a doença. Relatou também que a equipe 
deve contratar médico ou dentista para atender nas comunidades e 
precisa além das outras atividades, expandir a sua área de atuação, 
até porque existem outras comunidades Hup distantes do perímetro 
atual de atuação da SSL na região. 

Em Barreira, Zezinho relatou que também já foi AIS, mas, que foi 
substituído pelo Elias com a chegada da equipe. Disse que par-
ticipou junto com os Hupd’äh, as noves etapas de formação de 
Agentes Indígenas de Saúde que aconteceu em Taracuá Igarapé, e 
que, o curso caminhou bem, mas, não teve o final e a maioria que 
participou não recebeu diploma como tinha sido programado. Para 
isso, seria necessário que acontecesse a última etapa do curso. Para 
ele, seria necessária a presença de dois AIS, pois, na ausência de um, 
o outro assumiria o posto. Zezinho assim como Elias lembrou que 
a casa de apoio fosse reformada, principalmente a cobertura e que 
conseguissem nova bateria e um aparelho que controla a carga para 
que a rádio fonia continue operando dentro das condições.

A exemplo de Zezinho, Ricardo e Pedro, lembraram que tinham so-
licitado caixa d’ água. Com relação às visitas realizadas pela equipe 
de saúde, Ricardo falou que em muitas ocasiões, durante as visitas 
domiciliares, as pessoas fogem e depois reclamam da falta de aten-
dimento. E Pedro completou afirmando que a maioria ainda conti-
nua tendo medo da vacina.
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Na análise de Elias, Marc e Ema da SSL, trabalharam durante bas-
tante tempo com eles (um mês) andavam visitando quase o tem-
po integral. Essa forma de trabalhar era muito boa disse. No caso 
da equipe de Patrícia era diferente, apareciam de vez em quando.  
Lembrou que conversaram com a equipe de SGC para acompanha-
rem de perto os pacientes, durante a remoção e no Hospital de 
Guarnição de SGC. Lembrou que uma pessoa foi levada para SGC e 
acabou morrendo lá, por isso, pedem que a equipe faça o possível 
para acompanhar. No caso de uma pessoa morrer, disseram que gos-
tariam que o corpo do falecido retornasse à comunidade de origem 
para que o mesmo fosse sepultado entre os parentes. Com relação 
ao atendimento educacional, afirmou, que, antes da chegada da 
SSL, havia somente professores Tukano e o aprendizado dos alu-
nos não tinha muito resultado. Agora com a entrada de professores 
Hupd’äh começou a melhorar o aprendizado dos alunos, uma vez 
que eles começaram a ensinar através da língua Hup. Através da 
Líriam da SSL eles começaram a atuar como professores. Foram 
contratados com a ajuda da SSL. Se não fosse isso não seriam con-
tratados e continuariam na mesma situação porque os Hupd’äh não 
eram aceitos para trabalharem como professores, afirma Elias.

Sobre as oficinas de alternativas econômicas, afirma que se uma 
pessoa chegar com a equipe e oferecer a oficina com os materiais 
dele, claro que vamos conhecer, porém, essa pessoa tem de nos 
acompanhar, senão não podemos continuar esse trabalho.

Trabalho e apresentação dos grupos sobre as propostas de ações

GRUPO 01

Na área de alternativas econômicas: precisamos de materiais agrí-
colas como: terçado, machado e moto-serra, para abrir os nossos 
roçados e plantar banana e maniwa; precisamos de oficinas de pro-
dução de sabão, queremos uma pessoa especialista para nos ensinar 



169

vII - AvAlIAção do projeto: “sAúde e educAção entre os Hupd’äH” 

a fazer sabão; queremos criar galinha, para isso, precisamos de ofi-
cinas de capacitação e material para criar as nossas próprias galinhas 
e produzir ovos, até se possível podemos futuramente vender para a 
nossa região e assim poder melhorar a nossa saúde. 

Na área de educação: precisamos que seja feita a construção de 
uma escola de 5ª a 8ª série. Precisamos também material de infor-
mática nas escolas. Queremos também uma pessoa que saiba digi-
tar no computador para nos ensinar. Nós queremos uma assessora 
para acompanhar os professores Hupd’äh, para que possa realizar 
mais oficinas de elaboração das cartilhas; queremos aprender como 
produzir material didático para a escola, esse material ajudaria no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Precisamos também 
casa de apoio em São Gabriel da Cachoeira, porque, fica difícil de 
nos hospedarmos na cidade. Queremos uma assessora que já traba-
lhou conosco, ela já tem experiência no trabalho com os Hupd’äh.   

GRUPO 02

Na área da saúde: nós estamos solicitando a caixa d’ água; quere-
mos beber água branca, água limpa. Por causa da água suja, esta-
mos pegando diarréia, porque bebemos água do rio, água do igara-
pé. Olha a água do igarapé está tudo contaminado, nós queremos 
melhorar nossa vida. E também falta hipoclorito para matar o verme 
da água. Precisamos de ajuda para orientar os nossos filhos para 
não comerem comida estragada - resto de comida. 

OBS: Existe água branca na comunidade falta somente o depósito.

Na área de alternativas econômicas: queremos trabalhar uma roça 
comunitária. Na nossa comunidade para plantar banana e abacaxi, 
aí o pessoal da SSL, tem que ajudar de levar na cidade essas frutas, 
para trocar algumas coisas como: anzóis, fósforo, fumo, etc. Assim 
poderíamos melhorar a nossa comunidade com nossas famílias.
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Na área de educação: queremos nossa assessora dos Hupd’äh, para 
que continue trabalhando com os professores nas escolas diferen-
ciadas para não ficar muito difícil na escola. Ela tem que ajudar 
nos momentos de fazer pesquisa, para produzir livros para a escola. 
Queremos uma escola particular só dos Hupd’äh, na nossa comu-
nidade.

OBS: Disseram que a Líriam poderia voltar a trabalhar com eles.

GRUPO 03

Na área da saúde: precisamos de uma caixa d’ água para reduzir a 
verminose e diarréia;

Na área de educação: precisamos de uma assessora Hupd’äh para 
melhorar a forma de ensinar através de via pesquisa;

Na área de alternativas econômicas: precisamos abrir uma roça 
comunitária e a nossa produção seria vendida em SGC através da 
intermediação da SSL.

Após a apresentação dos grupos, Elias questionou se tem a possibi-
lidade da construção de uma casa de apoio em SGC, porque, quan-
do chegam na cidade é difícil de hospedarem e o dinheiro não é 
suficiente para alugar, contando com alimentação é muita despesa, 
afirmou; questionou também se existe a possibilidade de conseguir 
um motor de popa 15 HP com bote de alumínio para a remoção de 
pacientes, pois, isso para ele facilitaria o atendimento, já que, o DSEI 
muitas vezes responde que não tem motor disponível no momento, 
por isso, em muitas situações não pôde atender o doente ou enca-
minhar para o pólo base de referencia ou ainda para São Gabriel da 
Cachoeira.    
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entrevista

Em Barreira Alta foi feita somente uma única entrevista, pelo moti-
vo de que, nas conversas que realizei com algumas pessoas, foi pos-
sível ter uma noção sobre o nível de satisfação pelos beneficiários 
do projeto e das propostas de atividades para a comunidade.

ReUNIãO eM NOVA FUNDAçãO

Da mesma forma como se procedeu nas duas comunidades ante-
riores, no dia 05 de fevereiro de 2008. Após as palavras de abertura 
da reunião do líder da comunidade Sr. Rafael Barão, continuamos 
a reunião com a apresentação da equipe à comunidade e a expli-
cação dos objetivos do trabalho a serem realizados na comunidade. 
Terminada essa fase, damos o prosseguimento com a exposição das 
propostas iniciais de trabalhos do projeto “Saúde e Educação entre 
os Hupd’äh” e das atividades executadas através do relatório final 
para os presentes. Como nesse dia, a comunidade estava programa-
da para executar outra atividade, não paramos para o intervalo, de-
cidimos parar somente no horário do almoço e que logo em seguida 
Ulrik, no primeiro período da tarde, desenvolveria a sua atividade 
com eles.   

Para agilizar o andamento da reunião, abriu-se espaço para a ava-
liação dos beneficiários do projeto. Rafael, o líder, relatou que anti-
gamente moravam pouco distante da atual comunidade e que com 
a chegada dos missionários salesianos ocorreu aldeamento. Disse 
que na época a Irmã Elizabete (freira) que se encontrava entre eles, 
incentivava como poderiam se organizar para o trabalho dos roça-
dos e para as outras atividades. Lembrou que nesse período, alguns 
objetos de primeira necessidade eram conseguidos através da freira, 
assim eles se mantinham e trabalhavam embora, em outras ocasiões, 
contassem com a carne de caça e peixe. Com a saída dela mudou a 
situação do povo Hup. Reduziu a visita das equipes de assistência à 
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saúde. E a SSL quando chegou na comunidade supriu a demanda 
da comunidade na assistência à saúde e ao atendimento da edu-
cação que antes estava por conta das freiras. Por isso, afirma que 
seria importante a permanência de um profissional de saúde na co-
munidade, pois, quando Marc trabalhou entre eles, o atendimento 
dos pacientes na visão dele era facilitado. Questionei a ele se na 
comunidade tinha AIS, este por sua vez mencionou duas pessoas 
como AIS, o José Valdemar - AIS Desano e o Benedito que era 
AIS Hupd’äh. Porém, disse que o primeiro atendia somente as duas 
comunidades a de Santa Luzia e Cucura Manaus, comunidade pró-
ximas à Nova Fundação, e que Benedito tinha sido orientado para 
tirar a documentação em São Gabriel da Cachoeira, no momento 
não sabem como ficou a situação dele.

João, um dos participantes da reunião, disse que os moradores são 
todos alfabetizados, o problema é que a maioria não concluiu os 
estudos. Antes estudavam com as freiras nos internatos de Pari-
Cachoeira. Nesse contexto, para ele havia um conflito muito gran-
de com os alunos de outras etnias. Com a entrada de professores 
Hupd’äh na escola, foi facilitada à comunicação entre os professores 
e alunos. Com isso, espera conseguir maior êxito nas atividades de 
ensino. Para Rafael, a equipe da SSL ajudou muito na orientação 
dos professores. Retomando a palavra, João afirmou que a equipe 
da Patrícia, Luis, Alair, estiveram trabalhando com eles dentro das 
suas possibilidades na comunidade. Falou também que uma vez a 
equipe questionou a eles o que precisavam para viver bem. João 
disse que respondeu à equipe dizendo que: se dessem cimento, po-
deriam viver como eles, se tomassem banho com sabão e sabonetes 
viveriam limpos, e que se comessem feijão, arroz, carne e assistissem 
televisão viveriam bem. E ainda disse a eles, afirmou João, na mata 
encontramos doenças, se andamos muito, ficamos com fome, sen-
timos fracos. Lembrou também que na comunidade eles possuem 
água branca, só que a bomba d’água que o Pe. Norberto, tinha con-
seguido queimou e disse que precisam de uma bomba d’ água nova 
para captarem “água boa”. 



173

vII - AvAlIAção do projeto: “sAúde e educAção entre os Hupd’äH” 

O líder da comunidade Rafael, disse que precisam reformar as casas 
deles, e questionou se não há a possibilidade de a SSL conseguir 
telhas de alumínio, assim como as freiras tinham feito e que atual-
mente ficou difícil conseguirem caranã. Falou também que precisam 
de uma pessoa que saiba tirar madeira e que possa ajudar na refor-
ma das casas deles. Às vezes afirmou Rafael, que, passam pessoas 
prometendo trazer muita coisa para a comunidade, cimento, telhas 
de alumínio, rabetas; trazem e nunca nos entregam e sim levam 
para outras comunidades. Sobre essa situação, expliquei a eles que 
esse tipo de prática não é o forte da SSL, mas dos políticos da re-
gião. E que um dos objetivos da associação é de conscientizar os 
Hup para que esse tipo situação não venha intervir e influenciar os 
modos de vida e os costumes deles. Tomando a palavra, João nos 
informou que as freiras que se encontram com eles hoje, não são 
mais como a Irmã Elizabete, ficam na delas, não nos dão orientação 
de como devem trabalhar, por isso, na análise dele a comunidade 
começou a se desorganizar. Antes criávamos gado, por causa da fal-
ta de assistência tudo se perdeu.  Disse também que hoje em dia, o 
povo precisa de sal, pilhas, anzóis e outras coisas. Porém disse, que 
quando a irmã Rose está na comunidade, ajuda bastante a prevenir 
as doenças. 

Encerrado o momento da avaliação da comunidade, fiz um rápi-
do comentário sobre a fala das pessoas e disse a eles que na volta 
apresentaria o relatório da reunião à Associação Saúde Sem Limites.    

Trabalho e apresentação dos grupos sobre as propostas de ações

GRUPO 01 

Na área de alternativas econômicas: queremos ajuda da SSL na 
intermediação da venda dos nossos produtos em São Gabriel da Ca-
choeira. Assim com a venda dos nossos produtos conseguiremos ad-
quirir os artigos de primeira necessidade: sal, roupa e sabão (João).  
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Na área de saúde: queremos que a SSL faça o treinamento de um 
Hup para continuar dando assistência na nossa comunidade, assim 
que a equipe de profissionais retornar na nossa comunidade. Co-
mentam que a distância das áreas de trabalhos com a comunidade 
tem provocado também acidentes entre os moradores.

Na área de educação: precisamos de professores específicos para 
trabalhar nas línguas dos Hup e português. Precisamos de uma pes-
soa de fora (não-indígena), porque, com os professores indígenas 
das outras etnias não dá certo (Elza - faxineira).

GRUPO 02

Na área de educação: precisamos de uma professora para a escola 
Cristo Libertador, educadora para orientar os professores; precisa-
mos novos professores. Precisamos de um novo educador, porque, 
as irmãs também que eram professoras também não cuidaram bem 
da gente, por isso pedimos novo professor. Precisamos de rancho 
(merenda escolar); na escola queremos estudar e aprender na língua 
Hup e na língua portuguesa. É isso que queremos (Rafael Barão).

Na área de saúde: queremos ajuda da SSL para tirar o documento 
do Agente Indígena de Saúde, Benedito, em SGC; precisamos que a 
SSL ensine mais o nosso AIS; queremos mais remédio.

Na área de alternativas econômicas: precisamos de materiais de 
trabalho: machado, terçados, enxada, e se possível até uma moto-
serra, gasolina e óleo, um gerador Honda para abastecer água na 
nossa comunidade.  

Comentários

Em toda a fase avaliativa que se iniciou com a leitura da proposta 
de intervenção da Associação Saúde Sem Limites, dos relatórios de 
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atividades, do relatório final, no depoimento do representante legal 
da SSL de São Gabriel da Cachoeira, da instituição parceira FOIRN 
– Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e durante as 
reuniões percebeu-se que as atividades executadas pelos profissio-
nais da SSL nas seis comunidades citadas no início deste relatório 
tiveram resultados importantíssimos no contexto da população en-
volvida pelo Projeto “Saúde e Educação”. Apesar dessa experiência 
demonstrar um quadro positivo no desenvolvimento das atividades, 
é inegável que, para melhorar cada vez mais a atuação da equipe é 
preciso ainda buscar novos mecanismos que possam surtir efeito nas 
atitudes das pessoas no caso da prevenção de doenças, lembrando 
sempre que a educação também é um dos fundamentos para a 
melhoria da qualidade de vida dos Hupd’äh. O objetivo central da 
Associação Saúde Sem Limites neste caso deve ser à busca da au-
tonomia dos Hupd’äh, que conforme temos visto nas comunidades, 
ainda reside neles uma forte relação de dependência que é histórica. 
Relação essa que se iniciou através do contato com os atores ex-
ternos, como é o caso dos missionários que, com a atitude pater-
nalista, conseguiram sedentarizá-los. Sedentarizando, modificaram 
em parte os costumes, iniciando-se dessa forma uma nova proble-
mática. Encontrar alimentos para alimentá-los e dar assistência à 
saúde, para a população que tinha acabada de ser aldeada, foi um 
dos entraves que os missionários encontraram. Aqui cabe fazer dois 
questionamentos, em que podemos trabalhar para que os Hupd’äh 
consigam a sua autonomia na atualidade? Será que os Hupd’äh 
antes da chegada dos missionários sentiam a escassez de alimentos, 
não tinham educação ou será que viviam doentes?

Está claro que os Hupd’äh possuíam seus próprios conhecimentos, 
porque sabiam, por exemplo, onde conseguir os provimentos para 
manterem as famílias. Sabiam em que época do ano, onde, quando 
e como poderiam caçar certos tipos de animais, sabiam também 
onde encontrar veneno para a caça. Existia e existem entre eles 
pessoas que curam as doenças por meio das práticas tradicionais. 
No caso dos homens, nas conversas que tive com alguns deles, fui 
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informado que os pais deles é que ensinavam a fabricar os instru-
mentos e as artimanhas de caça, pesca para filhos do sexo mascu-
lino e que também para as mulheres não era diferente, a mãe era 
a principal responsável por ensinar e orientar as filhas. Nessa ótica, 
todos estes aspectos, inclusive os que não mencionei, devem ser 
considerados nos momentos das tomadas de decisão da equipe. A 
questão que se levanta aqui é como que estes conhecimentos devem 
ser trabalhados pela equipe de profissionais da SSL dentro e fora da 
sala de aula com os alunos no processo de ensino e aprendizagem? 
E com a comunidade o que se pode trabalhar sobre essa questão? 
São perguntas que podem ser respondidas nas tomadas de decisão 
da equipe de profissionais juntamente com a comunidade em geral, 
antes das atividades sugeridas serem colocadas em prática. 

A entrada dos produtos industrializados também é outro fator preo-
cupante nas comunidades. Durante o trabalho de campo, observou-
se que as pessoas vão adquirindo, por exemplo, rádios-gravado-
res dos regatões (pequeno comerciante que sobe o rio Tiquié para 
vender produtos industrializados) que passam de comunidade em 
comunidade oferecendo-os produtos industrializados em troca de 
produtos como o cipó, aturas, balaios, galinha, banana e outros. É 
bom ressaltar que muitos dos produtos que compram dos regatões 
não tem nada a ver com o bem estar dos Hupd’äh, porque, ao invés 
de comprarem alimentos acabam comprando aparelhos eletrônicos.
Em todas as comunidades identificou-se a necessidade da conti-
nuidade das atividades da equipe multidisciplinar de profissionais 
da SSL, porque, além das que foram atendidas pelo projeto é ne-
cessário que também a atividade da associação se estenda para as 
outras comunidades onde residem outros contingentes Hupd’äh. E 
um dos aspectos que pode ser discutido e trabalhado é a relação de 
dependência criada pelos missionários em todas as comunidades. E 
é claro que essa relação vai contra os objetivos propostos pela SSL. 
A idéia com a qual a SSL trabalha com os Hupd’äh é a de torná-los 
autônomos no sentido mais restrito do termo. Afirma-se aqui que 
a autonomia desse povo já existia antes de entrarem em contato 
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com os outros povos, porque, tinham a sua auto-sustentabilidade. 
No entanto uma forma mais viável de inverter essa história está na 
educação dos filhos.

A educação como instrumento de transformação deve, em primeiro 
lugar, se preocupar com o bem estar de cada povo. Pois, é através 
dela que as novas gerações poderão aprender as diferentes maneiras 
de sobreviverem e viverem conforme os conhecimentos relacionados 
à sua cultura, o seu povo, o seu contexto. A educação deve orientar 
os envolvidos para terem boa saúde. Para isso, todas as orientações 
devem iniciar-se com as crianças, porque, são eles, os agentes de 
transformação, uma vez que, os mais velhos tiveram suas formas de 
vida modificadas, desde o período em que foram sedentarizados pe-
los missionários, resultando na dependência de produtos industriali-
zados. Diversas das atividades desenvolvidas pela SSL mostraram-se 
viáveis para as comunidades Hupd’äh, conforme temos visto nas 
reuniões, entrevistas e depoimentos. A educação, no entanto, deve 
ser prioridade no processo de transformação desse povo. É necessá-
rio também que os alunos sejam envolvidos e orientados para terem 
boa saúde, e isso, requer um empenho maior pelos acompanhantes. 
Porém, percebemos resultados positivos nas ações desenvolvidas 
pela SSL. Mesmo assim, para melhorar cada vez mais a atuação da 
equipe de profissionais, precisa-se pensar na ampliação da equipe 
para melhorarem o desenvolvimento das atividades já iniciadas.

Conclusão e Recomendações

A efetivação da avaliação e diagnóstico participativo entre as comu-
nidades Hupd’äh apresentaram-se eficazes para a identificação das 
demandas, porque, até então, as ações voltadas para o atendimento 
desta população se processaram através desta metodologia e tive-
ram sempre um bom resultado. Assim, no decorrer das atividades 
realizadas nas comunidades os participantes tiveram a possibilidade 
de avaliar o andamento das atividades do projeto que foi imple-
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mentado pela equipe de profissionais da SSL, pois, como são eles os 
beneficiários, propuseram algumas sugestões que pudessem facilitar 
o posterior trabalho da Associação. 

Como vimos no decorrer do relatório, algumas propostas de ações 
foram levantadas pelas comunidades para as próximas atividades 
da SSL. O importante aqui é afirmar que a maior convivência do 
avaliador externo na comunidade seria necessária para efetuar um 
trabalho desta categoria, junto à comunidade e comunitários. Até 
porque, o contexto requer uma gama de conhecimento interdisci-
plinar, já que os Hupd’äh possuem uma visão de mundo distinto 
dos demais povos da região e da sociedade brasileira. Pois, a visão 
cosmológica diferencia-se sobre a forma de se prevenirem das do-
enças e que a educação gira em torna dessa concepção. Ressaltas-se 
aqui que isso deve ser levado em conta durante a atuação e acom-
panhamento da equipe de profissionais da SSL. Diante disso, abaixo 
apresentamos algumas recomendações como sugestões de ativida-
des a serem desenvolvidas nas próximas atividades da SSL entre os 
Hupd’äh. Ressaltando-se que essas recomendações são necessárias 
porque foram apresentados por essa população durante as reuniões, 
entrevistas e percebidas nos depoimentos das pessoas e represen-
tantes das instituições envolvidas. Sendo assim assinalamos que:

Na área de educação: é preciso que a SSL continue dando mais 
atenção nos conhecimentos relacionados à subsistência, isto é, as 
práticas de subsistência devem ser levadas para dentro das escolas 
e discutidas com alunos para que futuramente possam utilizar o 
conhecimento adquirido na escola no dia a dia da comunidade; é 
preciso continuar fazendo o registro das diferentes formas de en-
sinar (por exemplo, o aprender fazendo) juntamente com os pro-
fessores, para isso é bom pensar numa orientação pedagógica mais 
consistente e atuante; é preciso elaborar cartilhas especificas para 
o aprendizado dos alunos sobre as formas de tratamento (relações 
de parentesco como meio de valorizar a educação tradicional que 
tem o sinônimo de respeito); o registro de histórias que contenham 
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orientações das práticas rotineiras de trabalho, de sobrevivência – 
subsistência são importantes de serem concretizadas com os alunos, 
por exemplo, é bom registrar as histórias sobre a caça, pescaria, e de 
como que essas atividades foram adotadas por este povo, para que, 
e por que. O registro de mitos que contenham histórias dos conhe-
cimentos rotineiros ou práticos são também importantes, o objetivo 
nesse caso, seria de incentivar os alunos a adoção e aplicação dos 
conhecimentos tradicionais; é necessário realizar mais oficinas de 
lingüística porque foi uma das propostas levantadas pelos profes-
sores Hupd’äh; deve-se trabalhar com a prevenção das doenças em 
sala de aula – principalmente os hábitos de higiene; a valorização 
cultural deve continuar sendo trabalhada com os alunos, principal-
mente, o aprendizado da escrita na língua Hup e o registro de his-
tórias na língua; a SSL precisa discutir a possibilidade da construção 
de estrutura física das escolas para as comunidades; a intermedia-
ção da SSL junto a Secretaria Municipal da Educação é um aspecto 
relevante para a contratação e acompanhamento dos professores no 
processo de formação.  
 
Na área de saúde: é necessário que tenha mais cursos de capacita-
ção para os agentes indígenas de saúde – AIS, porque, na ausência 
dos enfermeiros são eles os principais recursos humanos que aten-
dem os pacientes das suas comunidades; é bom realizar oficinas de 
conscientização sobre as práticas de cura tradicionais com os AIS 
Hupd’äh; deve-se procurar recurso junto a FUNASA para a aquisição 
de caixas d’água para as comunidades no sentido de que tenham 
água potável para beberem; precisam ser realizadas oficinas de tra-
tamentos de água, principalmente dos cuidados que devem tomar 
para prevenirem-se das doenças; a permanência por mais tempo da 
equipe de profissionais da saúde em área também se faz necessária, 
como também a ampliação da equipe, desde os enfermeiros, e se 
possível até médico e dentistas, caso, contrário a parceria da SSL 
com o DSEI é necessária porque o deslocamento ou remoção de 
pacientes pode ser facilitado por essa parceria; a disposição de me-
dicamentos em quantidade maior com os AIS é também importante. 
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Na área de alternativas econômicas: promover cursos para a for-
mação de técnicos, por exemplo, agrícola para acompanhar melhor a 
atividade de cultivo e incentivar o plantio através de hortaliças; pro-
mover oficinas de alternativas econômicas para poderem encontrar 
uma forma mais fácil de produzirem com menos trabalho, tempo e 
esforço os alimentos necessários para a sua sobrevivência; identifi-
car outras formas de alternativas econômicas que possam fortalecer 
o intercâmbio de produtos que já se encontram nas comunidades, 
nesse caso, a SSL seria o facilitador na venda dos produtos das 
comunidades; é pertinente recomendar que após a realização das 
oficinas os profissionais da SSL continuem acompanhando e dando 
assistência; precisa-se também buscar um meio para deslocar uma 
pessoa para participar do curso em instituições profissionalizantes 
no sentido de que no final do curso retorne para a comunidade de 
origem para trabalhar em prol da população Hupd’äh.
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