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INTRODUÇÃO 

A idéia da realização deste projeto surgiu, após o desenvolvimento de uma 

pesquisa, executada por pesquisadores da UFAM com a participação de professores sateré-mawé, 

que resultou na produção de conhecimentos sobre problemas ambientais da área sateré-mawé, 

mostrando a necessidade de se trabalhar, junto às comunidades, questões concernentes a hábitos, 

valores e produção de alimentos.   

Aprovado e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico/CNPq, este Projeto iniciou-se formalmente em janeiro de 2006, embora as discussões 

e o empreendimento de algumas ações já estivessem em curso desde março de 2005. 

Neste diálogo, procurou-se mostrar que o interesse dos pesquisadores da UFAM 

consistia, primordialmente, em envolver as populações indígenas no trabalho de formação e de 

pesquisa para que se apropriassem do campo do saber científico, o que se articulava ao interesse 

dos Sateré-Mawé em pensar sua realidade, confrontando e complementando saberes tradicionais 

deste povo.  
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METODOLOGIA 

A realização das ações teve como base os princípios metodológicos da 

pesquisa-ação-participante, em que o público-alvo (os saterê-mawé) assume o protagonismo na 

definição e desenvolvimento de conteúdos, formas e etapas do trabalho, tanto na sua concepção e 

planejamento quanto na sua execução e avaliação. Neste sentido, a equipe não levou às 

comunidades indígenas um “pacote fechado” de conhecimentos e de atividades a realizar, ao 

contrário, construiu conjuntamente cada ação, obedecendo a ritmos, espaços, critérios, prioridades 

e formas próprias da cultura saterê-mawé. São utilizadas técnicas de psicologia social comunitária 

para que, em conjunto, seja possível aos Saterê-Mawé identificar os problemas alimentares e 

nutricionais, de modo a conseguirem construir planos de ação, visando à saúde, melhoria da 

qualidade de vida e das condições econômicas da comunidade. 

Outro princípio diz respeito à questão da interculturalidade de ordem estética, 

cognitiva e ética, segundo a qual a equipe e a comunidade indígena estabeleceram diálogo e trocas 

de elementos culturais, visando à construção de conhecimentos novos que viessem a ser 

apropriados e aproveitados tanto pelos saterê-mawé quanto por outras comunidades com 

necessidades semelhantes. 

 Um terceiro princípio metodológico consiste na idéia de que os Saterê-

Mawé são detentores de sistemas de conhecimentos – saberes, tecnologias, crenças, mitos – os 

quais são respeitados como base da construção/apropriação de conhecimentos e tecnologias de 

cunho científico. A realização de cada atividade foi sempre definida e acordada junto às lideranças 

saterê-mawé e tui’sas (tuxauas) de cada comunidade envolvida no projeto, de modo a não interferir 

nem perturbar o desenvolvimento cotidiano da vida nas comunidades. 

A escola saterê-mawé assumiu o papel de espaço catalisador dos esforços 

comunitários, servindo de ponto de encontro entre a equipe e os comunitários, além de ter sido 

usada como base de apoio à realização das ações. 

Os cursos práticos constituíram-se na atividade central deste Projeto e foram 

organizados em função dos temas dos quatro subprojetos acima descritos. Por solicitação dos 

professores e lideranças sateré-mawé, para que fossem envolvidas todas as 37 comunidades no 

processo de formação/capacitação, planejaram-se 12 (doze) cursos práticos, sendo 03 (três) de 

cada tema abordado. 

Os cursos práticos sobre Enriquecimento alimentar e sobre Processamento, 

conservação e uso de alimentos tiveram as mulheres como público-alvo, pois são elas as 



Educação, Sustentabilidade e Hábitos Nutricionais na Área Sateré-Mawé. 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 3 

responsáveis pelo processo de conservação e preparo dos alimentos para consumo das 

comunidades. 

O curso prático sobre Produção de alimentos vegetais teve como público-alvo 

os homens, porque são estes que exercem a atividade de plantar.  

Os professores sateré-mawé alternaram-se, participando dos quatro cursos 

práticos, uma vez que têm interesse em trabalhar esses conteúdos em suas salas de aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O empreendimento da pesquisa e a realização dos cursos práticos produziram os 

seguintes resultados:  

 Ampliação dos conhecimentos sobre técnicas de processamento e 

conservação de plantas comestíveis; 

   Ampliação de conhecimentos sobre técnicas de produção de plantas 

comestíveis; 

   Ampliação de conhecimentos de conhecimentos sobre como fazer os 

alimentos mais nutritivos; 

    Construção de um secador solar nas comunidades onde foram realizados os 

cursos práticos; 

  Apresentação dos resultados do trabalho no Encontro Pedagógico dos 

professores Sateré Mawé na comunidade (Santa Izabel) Sagrado Coração de 

Jesus; 

   Produção de DVD`S com os cursos pratico; 

   Produção de material didático impresso para o uso nas 

escolas/comunidades; 

   Retorno do gosto por cultivar e consumir alimentos tradicionais (cará, 

jerimum, macaxeira, batata – doce, etc.). 

Analisando os resultados deste trabalho podemos afirmar que este projeto 

representou um incentivo para as comunidades Sateré-Mawé dos rios Marau e Urupadi em 

fortalecerem seus conhecimentos sobre técnicas de produção e conservação das plantas 

comestíveis. Ao mesmo tempo despertou os comunitários sobre o cultivo e o consumo dos 

alimentos tradicionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho centrou-se no desenvolvimento dos cursos práticos, em função dos 

quais empreendemos também atividades de pesquisa, na medida em que se fazia necessário 

construir conhecimentos prévios para organização de conteúdos e abordagens metodológicas dos 

cursos.  

Todas as trinta e sete comunidades foram envolvidas, embora somente três 

delas tivessem sediado a realização dos cursos. 

A equipe de trabalho era interdisciplinar, interinstitucional e intercultural. 

Articulando docentes e discentes, índios e não-índios esta equipe construiu um bom entrosamento, 

possibilitando um processo de troca e relacionamento afetivo que extrapolou o nível acadêmico. 

Também foi estabelecido um relacionamento de cooperação e parceria entre instituições, na 

medida em que contamos com a colaboração efetiva da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Maués, da Associação das Lideranças Indígenas Saterê-Mawé do Marau/Urupadi – 

TUMUPE e a presença efetiva da Associação dos Professores Indígenas Saterê-Mawé do Marau/ 

Urupadi – WOMUPE.  

Com estas instituições ficou manifesto nosso interesse e compromisso em 

contribuir cada vez mais com este processo de troca de conhecimentos, estabelecidos desde as 

primeiras reuniões com os professores indígenas, procurando manter sempre o diálogo e as 

reflexões sobre questões que nos conduziram ao desenvolvimento deste Projeto. 
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