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Objetivo: Este artigo tem como objetivo relatar a experiência de docentes da UFSM – Campus Palmeira das 
Missões - RS, realizada junto a uma comunidade indígena Kaingang pertencente a Terra Indígena Serrinha 
– RS, as potencialidades do Território Indígena e perspectiva de inserções acadêmicas. Participaram desta 
experiência, docentes e discentes do núcleo de Saúde Coletiva com início em 2007 com a visita a comunidade 
Alto Recreio em Ronda Alta/RS, para observação da realidade, identificação de demandas e planejamento e 
organização de atividades. Foram feitas intervenções de  educação em saúde com temas escolhidos pelas 
equipes e comunidade a partir de datas alusivas e comemorativas do calendário do Ministério da Saúde. Os 
docentes e discentes se deslocavam até a comunidade para abordar os temas utilizando-se de oficinas e 
dinâmicas de grupo, e permaneciam entre os indígenas um dia, a seguir retornavam à universidade para 
reelaborar o conhecimento alicerçado no conceito de cultura. Resultado: A experiência possibilitou conhecer 
as potencialidades do Território Indígena e dos Serviços de Saúde com a observação da cultura e a maneira 
de ser e de viver dos indígenas, respeitando a diversidade. Também identificaram-se às principais demandas 
sociais, de saúde, educação, meio ambiente e geração de renda. Houve avanços na aproximação de saberes 
e as interfaces com o território Kaingang, com o desenvolvimento de ações na comunidade, a inclusão da 
temática na disciplina de Saúde Coletiva, pesquisa e ensaios científicos. Considerações finais: Ressalta-se 
a cultura como uma dimensão transversal no processo ensino-aprendizagem que qualifica a formação 
profissional em ações afirmativas à indígenas.
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O INÍCIO DA CAMINHADA... 
 

  A aproximação de saberes interculturais com uma comunidade indígena Kaingang 

teve início em meados do ano de 2006, quando aconteceu a expansão do Ensino Público 

Federal. A Universidade Federal de Santa Maria-UFSM/RS, optou por aderir à proposta do 

Ministério da Educação e criou uma extensão através do Centro de Educação Superior 

Norte do Estado do Rio Grande do Sul (UFSM/CESNORS), composto por duas Unidades: 

uma no município de Frederico Westphalen e outra em Palmeira das Missões. No ano de 

2015 o CESNORS desmembrou-se e a unidade de Palmeira das Missões passou a ser 

denominada: Campus de Palmeira das Missões, onde estão lotados os docentes deste 

trabalho. O referido município possui 33.846 habitantes, segundo informações do último 

censo demográfico de 2010. Próximo ao espaço geográfico onde está a Universidade há 

concentração do maior número de indígenas do Rio Grande do Sul, com o predomínio da 

etnia Kaingang o que é um diferencial neste cenário (JAHN, 2015).  

Os indigenas Kaingang constituem o grupo mais numeroso do Brasil Meridional. 

Segundo a classificação linguística, pertencem ao grupo Jê do grande tronco Macro-jê. 

Conforme o Censo demográfico de 2010 são aproximadamente 33.000 índios, distribuídos 

nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os Kaingang no 

Rio Grande do Sul habitam Terras Indígenas (TI), porções de seus antigos territórios 

demarcadas pelo Estado, e naquelas que ainda aguardam o processo de oficialização e 

legalização. Também vivem em acampamentos, às margens de rodovias, e em pequenos 

aldeamentos nas periferias de centros urbanos e nas zonas rurais (PEREIRA, 2005; 

VEIGA, 2006; JAHN, 2015). Distribuem-se em 45 municípios de 13 Coordenadorias 

Regionais de Saúde (CRS) no Estado. A expansão do ensino público em um novo Território 

veio acompanhada de desafios inerentes a implantação de uma Instituição de qualidade 

como no caso da UFSM, somada a presença da diversidade cultural e étnica. Isto implica 

dizer que conhecer o Território Kaingang e suas potencialidades era necessário o olhar e 

sentir docente para pensar nas perspectivas de inserção acadêmica. Nesta construção, 

caminhos foram buscados em um Território diversificado e repleto de singularidades. Um 

dos importantes serviços de saúde na trajetória dos docentes recém-chegados no 

município de Palmeira das Missões e grande aliado foi a 15ª Coordenadoria Regional de 

Saúde do Estado (15ª CRS). 

 Inúmeros dados foram obtidos e recolhidos neste órgão, entre os quais, da sua 

responsabilidade na gestão em saúde com os 26 municípios de abrangência. Em um dos 

encontros estes profissionais trouxeram informações sobre a existência de reservas 
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indígenas na região, de equipes de saúde e das dificuldades em realizar um trabalho 

diferenciado culturalmente. O que era relatado pelos técnicos da 15ª CRS, de imediato via-

se como um desafio e perspectiva de trabalho coletivo com trocas de saberes e práticas de 

cuidados culturais frente à diversidade. O pensamento docente desde o princípio da 

expansão da UFSM/PM vem no sentido de agregar conhecimentos, saberes profissionais 

de maneira integrada com os serviços de saúde, comunidades e entidades.  

Assim, em meados de 2007, docentes do núcleo da Saúde Coletiva e técnicos da 

15ª CRS planejaram em conjunto um roteiro para conhecer algumas aldeias indígenas. As 

informações dos técnicos, em especial quanto às prováveis aldeias a ser contatada, a 

descrição do acesso e a distância a ser percorrida entre elas e o município de Palmeira das 

Missões foram essenciais para a concretização da atividade. Outros aspectos que 

auxiliaram na agilização do cronograma, planejamento e deslocamento às aldeias, foi o fato 

dos técnicos intermediarem os contatos com as lideranças indígenas e equipes de saúde, 

disponibilizando o transporte e acompanhando os docentes.  

No itinerário para o encontro com os indígenas, os técnicos da 15ª CRS faziam 

contextualizações acerca das condições de saúde, econômica, social e cultural, em 

especial sobre os conflitos que ocorreram entre índios e colonos por disputas de terras, das 

implicações desse movimento em suas vidas. Trouxeram dados do processo de 

expropriação das terras indígenas ocorridas ao longo dos anos e a drástica redução dos 

territórios indígenas. E como exemplos citaram a Terra Indígena Serrinha - RS, da qual faz 

parte a aldeia do Alto Recreio, local da primeira aproximação e experiência docente com 

uma comunidade indígena Kaingang. 

 Adotar esta comunidade indígena foi motivada por vários elementos como: 

receptividade da liderança e comunidade indígena ao trabalho da Universidade; 

acolhimento da Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena, permanência da mesma por 

maior período de tempo; a liderança indígena, o cacique que teve uma importante atuação 

na luta e a retomada e posse da TI, entre outros (JAHN, 2015). Frente ao exposto, o 

presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de docentes da UFSM – Campus 

Palmeira das Missões - RS, realizada junto a uma comunidade indígena Kaingang 

pertencente à Terra Indígena Serrinha – RS, as potencialidades do Território Indígena e 

perspectiva de inserções acadêmicas. Assim, segue uma breve contextualização da 

atenção à saúde aos indígenas e na sequência do território, espaço da inserção docente e 

de trocas de saberes cultural.  

 



[Digite aqui] 

 

ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA...  

 

No Brasil, o início de uma atenção diferenciada à situação multicultural de ações e 

serviços de saúde aos indígenas, ocorreu por ocasião da I Conferência Nacional de 

Proteção à Saúde do Índio, em 1986, com a Reforma Sanitária. A Conferência teve como 

propósitos avaliar a situação da saúde dos povos indígenas e sistematizar propostas de 

políticas públicas de saúde mais realistas e contundentes a diversidade sociocultural 

(LANGDON, DIEHL, 2007).  

As condições de saúde-doença dos indígenas vêm sendo acompanhada por 

profundas alterações ao longo dos anos, retratando um panorama com impacto negativo 

no quadro sanitário somado as diferentes abordagens de saúde e experiências cultural do 

adoecer, atrelado a vários fatores, dentre os quais, os conceitos de saúde usados ao longo 

dos anos. Aceitar um conceito ou ideia de saúde implica escolher certas intervenções sobre 

o corpo e a vida dos indivíduos; implica, ao mesmo tempo, na redefinição do espaço onde 

se exercem as ações a grupos humanos (CANGUILHEM, 1990).  

Segundo Laplantine (2010, p.15), existem três expressões para doença na língua 

inglesa: [...] disease (a doença tal como ela é apreendida pelo conhecimento médico), 

illness (a doença como é experimentada pelo doente) e sickness, (um estado muito menos 

grave e mais incerto que o precedente [...] de maneira mais geral, o mal-estar. A década 

de 1980 se constituiu em um importante momento para a saúde no país, em função das 

profundas transformações nas políticas de saúde. 

 A VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, foi um marco para a saúde na 

reformulação da Política Nacional de Saúde, ao aprovar as diretrizes básicas da Reforma 

Sanitária Brasileira a ser implementada, mais tarde com o SUS. Como parte desse 

movimento, nos anos 1980, constituiu-se o Movimento Sanitário Indigenista, composto por 

profissionais e lideranças que lutavam pelos direitos das populações indígenas, entre eles, 

o direito à saúde (VERANI, 1999). 

 Reconhecendo as especificidades étnicas, culturais e os direitos sociais e territoriais 

dos povos indígenas, o Ministério da Saúde, através da Lei n. 9.836/99, conhecida como 

“Lei Arouca”, criou o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI), incorporado ao 

SUS, com a responsabilidade por sua estruturação e operacionalização (BRASIL, 2002). O 

propósito do Subsistema foi de assegurar o acesso da população indígena à atenção 

integral à saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, política e 

histórica. Desde então, coube à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), autarquia 
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vinculada ao Ministério da Saúde, a execução dessa política, através de atividades de 

planejamento, organização e operacionalização das ações, baseadas nas necessidades 

locais de saúde e nas diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas.  

A Constituição Brasileira incorporou uma concepção ampliada de saúde, entendida 

como direito de cidadania (KIMURA, 2001). A Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas integra a Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2002), compatibilizando as 

determinações das Leis Orgânicas da Saúde (BRASIL, 1990) com as da Constituição 

Federal, que reconhecem os povos indígenas, suas especificidades étnicas e culturais e 

seus direitos territoriais (SOUZA, 2005).  

A finalidade dessa política é: garantir aos povos indígenas o acesso aos serviços de 

saúde com a atenção integral e de acordo com os princípios e diretrizes do SUS; 

contemplar a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a 

favorecer a superação dos fatores que tornam a população mais vulnerável aos agravos à 

saúde entre os brasileiros e, reconhecer a eficácia de sua medicina e o direito desses povos 

à sua cultura (BRASIL, 2002).  

A ausência de uma política específica que atendesse às demandas de cuidado dos 

povos indígenas comprometia o acesso destes, aos serviços de saúde. Para a 

concretização da Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas é necessário pensar 

em estratégias de cuidado que configurem a atenção organizada em rede de serviços em 

território indígena, que corresponda às suas especificidades (YAMAMOTO, 2004). A 

Constituição Cidadã, de 1988, estabeleceu a necessidade de reconhecer a sociedade 

brasileira como sendo pluriétnica e multicultural.  

A partir daí uma nova configuração na atenção à saúde dos povos indígenas foi 

pensada e desenhada com a criação de políticas públicas em conformidade com as suas 

demandas em saúde e diversidade cultural (SOUZA, 2005). A política de atenção à saúde 

ao indígena teve como objetivo central a promoção de cuidados sem invadir seu espaço 

cultural, pois suas crenças vêm garantindo a saúde do seu povo há milhares de anos 

(LANGDON; DIEHL, 2007).  

Para Minayo (2008), saúde e enfermidade têm vinculação com modos de produção, 

desigualdades sociais, redes de suporte, indivíduos e grupos. Assim, o processo saúde-

doença deve ser compreendido dentro de uma perspectiva contextualizada, histórica, de 

classe e etnia, consideradas categorias relevantes para as diferenciações das questões 

sociais, além da especificidade histórica (LANGDON; DIEHL, 2007). Com essa reflexão 
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inicial, passa-se a discutir elementos singulares do espaço-território de inserção da 

Universidade e seus potenciais na dimensão cultural e de saúde.  

 

SITUANDO O ESPAÇO E O ENCONTRO ENTRE SABERES E CULTURA.... 

  

A reserva indígena Serrinha possui 11.950 hectares, conta com aproximadamente 

2.500 índios da etnia Kaingang, está localizada na região norte do Estado do Rio Grande 

do Sul, e abrange parte do território dos atuais municípios e respectiva população: Ronda 

Alta, com 10.228; Constantina, com 9.741; Três Palmeiras, com 4.381, e Engenho Velho, 

com 1.530 (IBGE, 2010). Destaca-se que a TI Serrinha foi demarcada em 1911 e sofreu a 

expropriação com a expulsão dos índios do seu território para dar espaço à colonização 

com a chegada de imigrantes alemães e italianos em especial.  

Com o advento da Constituição Federal em 1988, aconteceu a retomada e a posse 

dos índios a suas terras, após violentos confrontos entre índios e colonos em 1996 (CARINI, 

2005; JAHN, 2015). O local da experiência docente, com a comunidade indígena da aldeia 

Alto Recreio, faz parte de um cenário que traz resquícios com permutas culturais, um 

espaço com uma realidade diversa, que impõe aos Kaingang desafios e necessidades de 

outros saberes, experiências e re (adaptação) culturais. Para os índios, a terra é um todo 

integrado com a natureza e os elementos que a compõem. E como tal, necessita ser 

cuidada e protegida. É concebida como o local onde se estabelecem as relações e se 

expressam singularidades (JAHN, 2015).  

Alto Recreio é distrito do município de Ronda Alta – RS, distante 12 quilômetros do 

município e fica a 350 quilômetros da Capital Porto Alegre - RS. Situa-se nas proximidades 

da barragem do rio Passo Fundo e às margens da Rodovia Estadual RS- 324, que faz a 

conexão de Ronda Alta a Três Palmeiras, principal acesso entre o Estado do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina (ARESI, 2008; IBGE, 2005; JAHN, 2015). Adotou-se a aldeia 

indígena do Alto Recreio por alguns elementos já mencionados anteriormente, mas vale 

destacá-los, dentre eles a receptividade da equipe de saúde, da comunidade indígena e 

adesão às ações realizadas e o apoio da liderança aos docentes. O cacique responde pelas 

decisões de toda a reserva há aproximadamente 17 anos. Esteve à frente da mobilização 

na retomada das terras e acompanhou todo o processo e o retorno dos Kaingang ao 

território. Internamente, a aldeia do Alto Recreio divide-se em Linhas ou Setores.  

As delimitações, nessa modalidade, correspondiam às divisões das moradias dos 

agricultores que residiam antes no local e foram mantidas pelos indígenas. Os índios 
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também se referem aos limites como aldeias. Na atualidade, as linhas seguem as 

denominações: Linha Alto Recreio; Baixada; Pedras Brancas; Gramado Verde; Produção 

e Linha Santa Lúcia. Para fins deste estudo, seguimos a delimitação das áreas de atuação 

e cobertura dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), ou seja, por micro-áreas, para evitar 

confundir os leitores com as demais aldeias da TI Serrinha. A EMSI é composta pelo 

médico, enfermeiro, dentista, quatro técnicos de enfermagem, uma auxiliar de consultório 

dentário, dois agentes indígenas de saneamento – AISANs, cinco agentes indígenas de 

saúde – AIS (destes um é do sexo masculino), uma auxiliar de serviços gerais e quatro 

motoristas índios que se revezam nos plantões. Dos profissionais, o médico e o dentista 

são brancos, os demais são indígenas.  

Na micro-área Pedras Brancas, no ano de 2015, aproximadamente há um ano e 

meio, foi inaugurado um novo espaço de atenção à saúde que era uma antiga reivindicação 

dos moradores em função da distância a ser percorrida a Unidade de Saúde no Alto 

Recreio. No relatado dos técnicos da 15ª CRS no decorrer do deslocamento e encontro 

com os indígenas, estes destacavam alguns reflexos que a expropriação das terras 

indígenas gerou para a vida dos indígenas, principalmente nas questões saúde e cultura. 

Em parte, o que os profissionais relatavam era possível verificar na paisagem à medida que 

nos aproximávamos das aldeias. Grandes e extensas áreas de desmatamento, predomínio 

de culturas com o plantio e monoculturas como, soja, milho e trigo. Chegando às aldeias o 

cenário com áreas devastadas se repetem.  

Quanto às características das moradias dos indígenas se observa que tomaram 

formas com características parecidas com as construções dos brancos, também passível 

de compreensão por se tratar de territórios que foram ocupados por estes. Fala-se de um 

espaço com uma realidade diversa, que impõe aos Kaingang desafios e necessidades de 

outros saberes com adaptações: cultural, saúde e econômicas (JAHN, 2015).  

No encontro intercultural entre índios e docentes, em cada chegada e saída das 

aldeias, muitas reflexões aconteciam com o sentimento de impotência frente à realidade e 

contexto de vida dos Kaingang: Qual as possibilidades de inserção no território Kaingang? 

Qual a contribuição docente frente à diversidade cultural na atenção diferenciada a esta 

comunidade? Qual a experiência dos indígenas na saúde-doença? Qual (ais) a (as) prática 

(s) de cuidado que adotam no processo saúde-doença e cura? O que a princípio constituía 

estranhamentos tornou-se provocador de outras reflexões, e vislumbrou-se a possibilidade 

de aproximações docentes e acadêmicas de forma contundente e comprometida com a 
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comunidade indígena mediante aproximações culturais e trocas de saberes, na perspectiva 

de práticas de intervenção e ações mais próximas da cultura.  

Na ocasião do primeiro encontro intercultural, constatou-se a ausência de alguns 

profissionais na composição e conformação das equipes de saúde, atendendo em parte, o 

que o Ministério da Saúde preconiza para a dinâmica de funcionamento das Equipes de 

Saúde Indígena. Em algumas equipes faltavam médico, dentista, auxiliar de consultório 

dentário, e assim por diante.  

Por outro lado, se observou a presença de índios que desempenhavam a função de 

AIS e Agentes de Saneamento Indígena (AISAN). Porém, a maioria dos profissionais das 

equipes era composta por profissionais não índios. Uma realidade que hoje se verifica outra 

conformação nas equipes de saúde com a presença de profissionais indígenas (JAHN, 

2015). O que muito se ouviu, naquela oportunidade nos primeiros contatos com os 

Kaingang, principalmente na fala dos enfermeiros, dizia respeito às dificuldades 

relacionadas ao processo de trabalho: precariedade ou falta de recursos materiais, de 

medicamentos, ausência de médicos para atender a comunidade, morosidade no 

encaminhamento de índios aos serviços de referência à saúde, demora no agendamento 

de consultas nas especialidades, rotatividade de profissionais na equipe, pouca atenção do 

órgão competente para com os índios e equipes de saúde. 

 À época, a gestão da saúde indígena estava a cargo da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) que vinha sofrendo várias críticas. A experiência dos encontros culturais 

com os Kaingnag, o escutar as demandas de saúde dos índios e a oportunidade de interagir 

com alguns deles provocaram reflexões entre os docentes como em possibilidades de 

ações acadêmicas na comunidade. Por outro lado, sobreveio a dúvida diante de como 

proceder: como e por onde começar? Mas alguns caminhos foram emergindo no sentido 

de olhar o outro, para a maneira de viver dos índios. Uma estratégia sugerida na 

aproximação cultural, e de consenso entre os professores e técnicos da CRS, poderia 

acontecer mediante a participação dos estudantes em ações e eventos desenvolvidos nas 

aldeias.  

Neste meio tempo, alguns profissionais das Equipes de Saúde Indígena (ESI) 

demonstravam interesse e buscaram no Curso de Enfermagem informações sobre a 

existência de alguma atividade como forma de instrumentalização profissional. As 

aproximações culturais, trocas de saberes e ações coletivas entre docentes e discentes da 

Universidade e as equipes de saúde e comunidade desse território acontecem a quase uma 

década. No princípio as ações ocorriam na comunidade de forma pontual em datas alusivas 
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e comemorativas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Atualmente, ações integram 

diretamente a disciplina curricular do núcleo de Saúde Coletiva com interfaces para a 

promoção da saúde nos espaços escolares desse território, como também com a 

comunidade em geral.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta experiência oportunizada pelo encontro entre os docentes, discentes, 

comunidade indígena e equipes de saúde proporcionou a reflexão acerca das diferenças 

culturais, crenças, hábitos e comportamentos e o que isso implica na forma como veem o 

mundo e a saúde. Conhecer essa realidade proporcionou pensar sobre novas formas de 

ações em saúde além daquelas presentes no Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Enfermagem.  

Enquanto proposta de ensino, e parte de uma disciplina pertencente ao Núcleo da 

Saúde Coletiva contempla uma dimensão política de inserção de populações 

tradicionalmente excluídas da sociedade brasileira, trazendo para a academia a 

oportunidade de se debater o tema e discutir as políticas de saúde indígena. Para os 

discentes as vivências vem sendo momentos de aproximação com uma cultura diferente 

da sua, e uma oportunidade de obter um conhecimento in locus com características 

próprias. 

 Para o grupo envolvido o movimento de levar e trazer informações relevantes e a 

troca de saberes no território indígena, acompanhados dos seus docentes, de lá voltaram 

diferentes, pois, trouxeram em suas bagagens novos aprendizados. Na universidade ao 

refletirem sobre a vivência resinigficaram o conhecimento. Para os docentes, esta 

experiência junto à comunidade Kaingang se mantém como um desafio e poderá nortear a 

construção de modelos de atenção e políticas públicas capazes de dar respostas mais 

próximas aos problemas e necessidades de saúde da população indígena da região e um 

fazer pautado nos pilares da universidade. 
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