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QUESTÓES DE SAÚDE REPRODUTIVA

DA MULHER INDÍGENA NO BRASIL

Carlos E. A. Coimbra ]r. e Luiza Garnelo

Nos últimos vinte anos, a literatura brasileira sobre saúde reprodutiva e saúde

da mulher experimentou um rápido crescimento, sendo caracterizada pela pro-

dução de grande número de artigos e livros cujos temas incluem, além dos

campos disciplinares que tradicionalmente têm se dedicado ao assunto (tais

como demografia, direitos reprodutivos e políticas públicas), estudos que en-

focam relações de gênero, saúde sexual, anticoncepção, epidemiologia de

doenças sexualmente transmissíveis e câncer ginecológico, entre outros (cf.

Franchetto, Cavalcanti & Heilborn, 1983; Galvão & Díaz, 1999; Giffin & Costa,

1999; Hardy, 1998; Labra, 1989; Mendonça, 1993).

É importante frisar que as investigações empíricas sobre saúde repro—

dutiva e saúde da mulher realizadas no país, tanto as de orientação socioan—

tropológíca como as de recorte epidemiológico, desenvolveram—se sobretudo

em contextos urbanos. Além disso, enfocaram grupos étnico-raciais específicos

e, aqueles que o fizeram, trabalharam em sua expressiva maioria com mulheres

negras (cf. Barbosa, 1998; Barros, Victora & Horta, 2001; Cruz & Pinto, 2002;

Martins & Tanaka, 2000; Olinto & Olinto, 2000, Pinto & Souza, 2002). No

contexto das pesquisas com recorte étnico, permanece como grande lacuna no

conhecimento os determinantes socioculturais, ambientais e biológicos da

saúde reprodutiva da população indígena no Brasil.

Em geral, os estudos de orientação antropológica sobre a mulher in-

dígena no Brasil não têm abordado aspectos específicos da saúde. lá as pou-

cas pesquisas epidemiológicas sobre saúde reprodutiva da mulher indígena

tendem a ser restritas, enfocando particularmente as infecções sexualmente

transmitidas ou o câncer ginecológico. Em sua grande maioria, tanto os es-

tudos antropológicos como os epidemiológicos foram realizados entre pou-

cas etnias situadas na Amazônia, o que restringe a possibilidade de generali-

zaçao.
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O desconhecimento acerca de questões básicas da saúde reprodutiva e
da saúde da mulher indígena caminha, paralelamente, corn a precária infra-
estrutura física e organizacional dos serviços de saúde. Essa dimensão faz par—
te de um cenário mais amplo, no qual a exigúidade de investigações, a ausên—
cia de censos e de outros inquéritos regulares, aliados à precariedade dos sis-
temas de informação (em especial registros de morbidade e de mortalidade),
impossibilitam que se trace de forma satisfatória o perfil epidemiológico das
populações indígenas no Brasil (Coimbra Ir. & Santos, 2000).

O objetivo deste trabalho e abordar algumas questões que identifica-
mos como particularmente importantes na área da saúde reprodutiva da mu-
lher indígena no Brasil. Especificamente, três temas serão abordados: 1) a in—
terface entre dinâmica demográfica e saúde reprodutiva, sobretudo no que
tange à fecundidade; 2) perfil epidemiológico relacionado ao campo da saúde
reprodutiva; 3) fatores socioculturais relacionados à saúde reprodutiva, com
ênfase na interface entre antropologia da saúde e serviços de saúde.

Demografia indígena e saúde reprodutiva

As discussões no campo da saúde reprodutiva envolvem, de uma maneira dire-
ta ou indireta, referências à dinâmica demográfica e, sobretudo, à fecundida-
de. No tocante aos povos indígenas, tais discussões esbarram numa quase que
absoluta ausência de dados. Praticamente, a única informação demográfica
disponível para o universo mais amplo dos povos indígenas no Brasil, e que es—
tá longe de ser confiável, diz respeito a tamanho populacional.1 Análises por-
menorizadas sobre fecundidade, mortalidade e migração, entre outros aspec—
tos da dinâmica demográfica, são de difícil consecução entre os povos indíge-
nas. O censo demográfico nacional, somente a partir de 1991, passou a incluir
a categoria 'indígena' sob o quesito 'cor', não sendo disponível informação so-
bre filiação étnica específica (Azevedo, 2000; Coimbra Ir. & Santos, 2000).

A ausência de informações demográficas abrangentes impede que sejam
realizadas análises sobre os padrões de fecundidade dos povos indígenas, de

1 Veja, por exemplo, as informações díspares sobre tamanho da população indígena no Brasil,
disponibilizadas na Internet por órgãos governamentais, como a Fundação Nacional do Índio
(Funai) (http://www.funai.gov.br/), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) (http://www.funasa.
gov.br/ind/ind00.htm) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (http://www.
íbge.gov.br/).
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grande relevância em discussões sobre saúde reprodutiva. Diante de tal qua-

dro, resta a alternativa de, a partir de estudos de caso específicos, procurar

traçar alguns delineamentos. Com ressalvas, é possível identificar algumas

questões relativas ao universo mais amplo do segmento indígena no Brasil.

Um dos aspectos que mais chama a atenção na literatura sobre demo-

grafia indígena no Brasil é a constatação de elevados níveis de fecundidade.

Para o ano de 1996, a taxa de fecundidade total (TFT) para o Brasil era de 2,32,

variando de 2,05 (região Sudeste) a 3,01 (região Norte) (Datasus, 2000). Estu—

dos em demografia antropológica publicados nas últimas duas décadas indi-

cam níveis de fecundidade em mulheres indígenas substancialmente mais ele—

vados que os observados para as mulheres não-indígenas no Brasil, via de re—

gra superiores a 5-6 filhos (Azevedo, 2000; Early & Peters, 1990; Flowers, 1994;

Meireles, 1988; Picchi & College, 1994; Souza & Santos, 2001; Werner, 1983).

No que tange aos determinantes da alta fecundidade, podem ser cita—

dos a valorização sociocultural de famílias numerosas, as elevadas cifras de

mulheres indígenas envolvidas em uniões conjugais, o início da vida reprodu-

tiva relativamente cedo (se comparado aos padrões ocidentais) e os intervalos

intergenésicos (entre os partos) curtos, entre outros.

Um caso ilustrativo é aquele dos Xavantes, cujos dados demográficos

para o período de 1.993 a 1997 foram analisados recentemente por Souza &

Santos (2001). A fecundidade entre os Xavantes de Sangradouro-Volta Grande,

em Mato Grosso, é elevada, traduzindo-se em uma TFT próxima de 8,6 filhos.

Essa alta fecundidade está intimamente associada a intervalos intergenésicos

curtos, combinados com a iniciação da fase reprodutiva logo no começo da se-

gunda década de vida, por volta dos 13—14 anos, e que se estende até os 40—45

anos. Nos cinco anos analisados, observou-se que a mulher mais jovem e a

mais velha que geraram crianças tinham, respectivamente, 13 e 45 anos, e a mé-

dia dos intervalos interpartais foi de 23,3 meses. No final da terceira década de

vida, aos 29 anos de idade, 93% das mulheres da amostra já estavam casadas.

O estudo de Early & Peters (1990), que enfocou os Yanomami da região

de Mucajaí, em Roraima, também traz informações valiosas para a compreen-

são dos determinantes do perfil de elevada fecundidade apresentado por essa

sociedade. Nesse grupo, as meninas Vivem na casa dos país até, aproximada—

mente, dois anos após a menarca (12,4 anos), quando então se mudam para a

casa dos pais do noivo. A idade média da mãe por ocasião do nascimento do

primeiro filho é de 16,8 anos. As mães Yanomami geralmente não engravidam

nos dois primeiros anos após o nascimento, pela combinação do efeito da ama-

mentação (supressor da ovulação) e a existência de prescrições contra a práti-

ca de relações sexuais ao longo do primeiro ano de vida da criança. Em decor-
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rência, 70% dos intervalos interpartais situam—se entre 2,0 e 3,5 anos, com
uma média de 2,3 anos. A combinação entre um início relativamente cedo da
reprodução, exposição continuada à gravidez e período de lactação prolonga-
do faz com que as mulheres Yanomami atravessem cerca de 90% de suas vidas,
entre os 15 e 40 anos, grávidas e/ou amamentando.

Uma outra diferença significativa entre mulheres indígenas e não-indíge-
nas no Brasil, para além das magnitudes nos níveis de fecundidade, relaciona-se
às “tendências temporais. A população brasileira está atravessando uma acentua-
da transição demográfica. A fecundidade passou a declinar & partir da década de
1960, quando & TFT era de 6,3 (Duchiade, 1995), caindo para 2,3 em 1996
(Datasus, 2000). No caso dos povos indígenas, não há evidências que apontem
para um padrão de alteração da fecundidade de modo tão expressivo como 0 Oh—
servado entre os não-indígenas. Se nos pautarmos nos estudos de caso, o que se
observa, em algumas situações, e o inverso, ou seja, um aumento da fecundidade,
sobretudo em grupos que se recuperaram das graves crises associadas ao estabe—
lecimento do contato com a sociedade nacional (Flowers, 1994).

Não e demais ressaltar que as informações demográficas mencionadas
não são representativas do universo dos povos indígenas. Pelo contrário, são
geográfica e etnograficamente bastante circunscritas, referentes a grupos loca—
lizados sobretudo na região Amazônica. Praticamente inexistem informações
sobre a dinâmica demográfica de grupos localizados nas regiões Nordeste, Su-
deste e Sul. É possível que os padrões de fecundidade das mulheres indígenas
nessas regiões, e também na própria Amazônia, sejam distintos daquele deli—
neado anteriormente. Por exemplo, a redução do número médio de filhos no

Brasil ocorreu devido à difusão maciça de métodos anticoncepcionais, princi-
palmente & pílula e a esterilização por laqueadura tubária (Duchiade, 1995).
Até que ponto essas práticas e a esterilização, em particular, atingiram de for-
ma disseminada as mulheres indígenas nessas regiões, que concentram as maio-
res frequencias de esterilizações em não-indígenas, é algo desconhecido.

Com base nisso, pode-se concluir que, ao menos nos casos documenta—
dos, a tendência da demografia indígena caminha no sentido de manutenção
de altas TFT, divergindo de modo acentuado do que se verifica na população
brasileira em geral. A este fato pode-se adicionar a crescente politização do te-
ma do incremento populacional indígena. Apesar de não existirem pesquisas
mais aprofundadas sobre o tema, o posicionamento público dos militantes do
movimento indígena na Amazônia é de oposição à adoção de quaisquer práticas
contraceptivas, fazendo ressalvas, inclusive, ao uso de preservativos masculinos.

A ausência de estudos sistemáticos sobre o assunto não permite qual-
quer inferência sobre a penetração destas práticas nas comunidades. No en-
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tanto, as posições públicas de dirigentes de lutas etnopolíticas, que vêm sendo

conduzidas com sucesso no país, não podem ser ignoradas. As mesmas influem
diretamente sobre o direcionamento de políticas públicas de saúde reproduti-

va, particularmente se considerarmos que, na Amazônia Legal, o processo de

implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas vem sendo terceiriza—

do, isto e, executado através de organizações (não-governamentais) indígenas

e/ou de apoio à causa indígena, conveniadas com o órgão estatal. O fato de,
por razões aparentemente ligadas à especificidade dessas culturas, a grande
maioria dos mediadores etnopolíticos ser do sexo masculino não vem sendo

levado em consideração, no que diz respeito às possíveis consequencias da im-

posição de uma visão androcêntrica sobre os rumos de políticas e programas

nas áreas de saúde reprodutiva da mulher indígena no país.

Saúde reprodutiva da mulher indígena:

aspectos epidemiológicos

No tocante às condições específicas de saúde reprodutiva das mulheres indí-

genas no Brasil, grande parte dos agravos à sua saúde (principalmente aqueles

de etiologia infecto«parasitária) não lhes são exclusivos, ocorrendo em diferen-

tes graus e intensidades em mulheres de outras etnias/raças ou classes sociais.
No entanto, em relação às mulheres indígenas, há particularidades que mere-

cem ser destacadas por suas implicações sobre a saúde reprodutiva.

Como vimos anteriormente, nos grupos indígenas para os quais se dis—

põe de informações demográficas, as taxas de fecundidade são bastante eleva-

das. Doenças carenciais específicas (como a anemia), assim como as principais
doenças parasitárias endêmicas na população indígena (como a malária e as

verminoses), podem ser associadas à produção de situações de gravidezes de
risco cuja repercussão sobre a saúde da mulher e da criança ainda está por ser
mais bem avaliada. A anemia deve ser vista como uma das questões mais impor-

tantes, associada a complicações da saúde da mãe e da parturiente (cf. L. Brabín

& B. Brabin 1992; B. Brabin, 1985; Royston, 1982). O parasitismo por ancilosto-

mídeos, por exemplo, altamente endêmico nas populações indígenas, está asso-

ciado ao aumento das perdas de ferro, agravando o quadro anêmico em mulhe—

res grávidas (B. Brabin, 1985; Bundy, Chan & Savioli, 1995). A anemia, particu-

larmente na malária crônica, tende a ter maior impacto sobre mulheres adoles—
centes e adultas jovens, em especial as primíparas, que parecem ser mais susce—

tíveis à parasitose (B. Brabin, 1985). Cerca de 60% da população indígena do

país encontram-se em áreas de risco para transmissão da malária (Ianelli,
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2000). Berquó, Araújo & Sorrentino (1995) observam que, em mulheres gestan-

tes, a malária pode ter como consequência um aumento das taxas de aborto es—

pontâneo, parto prematuro, baixo peso do recém-nascido e morte materna.

Os impactos sobre a saúde das mudanças socioculturais e ambientais

que se processam em praticamente todas as populações indígenas têm apon-

tando para elevadas taxas de morbi-mortalidade por doenças infecto-parasitá-

rias, elevada mortalidade infantil e desnutrição (Coimbra & Santos, 2001; Gu—

gelmin, Santos & Leite, 2001; Pithan et al., 1991). Em vários grupos, verifica-se,

concomitantemente, o aumento da incidência de doenças metabólicas (dia-

betes mellitus) e cardiovasculares, além de obesidade, alcoolismo e suicídio

(Aguiar & Souza, 2000; Coimbra Jr., Chor e Santos, 2001; Erthal, 2001; Santos

& Coimbra, 1996; Vieira-Filho, 1996). Esse quadro, ainda pouco conhecido, re—

veste-se de extrema complexidade e relevância, por suas implicações em todas

as fases de Vida da mulher e não apenas em seu ciclo reprodutivo. Por exemplo,

os riscos potencializados pela associação entre gravidez, obesidade e diabetes

são bastante conhecidos.

No que se refere especificamente à saúde reprodutiva da mulher indí-

gena, os pouquíssimos estudos disponíveis revelam um quadro alarmante, mar-

cado por elevadas prevalências de doenças sexualmente transmissíveis, lesões

ginecológicas de etiologia variada, mastopatias, além de queixas generalizadas

de dores no baixo ventre, dispareunia e leucorréia.

Por exemplo, um inquérito realizado em cerca de 90 mulheres Suruí

(Rondônia), em idade reprodutiva, evidenciou 42% das examinadas corn leucor-

réia, 56% com ectopia cervical, 12% com cicatriz cervical, 7% com cancro luéti—

co e 7% com dispareunia. Quanto à colpocitologia, os exames mostraram infec-

ções mistas por Trichomonas, Candida e/ou Gardnerella em aproximadamente

10% das mulheres. Alterações citopatológicas indicativas de infecção por HPV

foram registradas em cerca de 1,5% dos exames (Costa, Coimbra ]r. & Tsumori,

1991; Costa et al., 1993). No Pará, Brito et al. (1996) examinaram oitenta mulhe-

res Parakanâ, das quais cerca de 90% apresentaram alguma patologia cervical,

em geral de etiologia infecciosa. Chama a atenção & elevadíssima prevalência de

esfregaços corn evidências de infecção por HPV, da ordem de 23%.

Em inquérito realizado na população indígena do Alto Xingu, Taborda

et al. (2000) observaram quadro semelhante aos anteriormente descritos, qual

seja, proporção elevada de esfregaços vaginais (maior que 80%) apresentando

atipias celulares de natureza inflamatória, em geral decorrentes de infecções

sexualmente transmitidas. Vale ainda mencionar o inquérito soro-epidemioló-

gico para Chlamydia sp., realizado por Ishak et al. (1993) na população adulta

das etnias Kayapó—Xikrín, Kayapó—Kubenkrankégn e Parakanã, no Pará. Esse in-
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quérito evidenciou elevada prevalência de infecção por Chlamydia entre as mu—
lheres, da ordem de, aproximadamente, 78%, 37% e 98%, respectivamente (ver
também Ishak & Ishak, 2001).

O número de casos de câncer (em especial de mama e cérvico-uterino),
aparentemente raros no passado (Campos, 1960), parece estar aumentando,
haja vista os vários relatos, nem sempre formalmente documentados, de profis—
sionais de saúde que atuam no atendimento dessas populações. Publicações
recentes confirmam a importância de se realizar inquéritos epidemiológicos
mais abrangentes Visando um melhor delineamento da questão (Lima et al.,
2001; Taborda et al., 2000).

Fatores socioculturais e saúde reprodutiva

Mesmo um rápido olhar sobre a trajetória de construção do campo da saúde re-
produtiva leva—nos a identificar a Conferência do Cairo, realizada em 1994, co—
mo um importante marco rumo à superação da Visão instrumental da mulher e
da reprodução, viabilizando a incorporação da perspectiva de gênero. Segundo
Berquó (1998), a reunião tambémpropôs uma concepção de 'direitos reprodu-
tivos' como uma forma de direitos humanos, ligados à superação das desigual-
dades de classe, de etnia/raça e de gênero. A Conferência do Cairo constitui
um marco na politização do tema da saúde reprodutiva, superando a ênfase tra-
dicional em controle de natalidade e Vinculando a discussão à multisetorialida-
de, à superação das desigualdades sociais e à participação democrática qualifi-
cada e informada (Berquó, 1998; United Nations, 1994; Wang & Pillai, 2001).

Embora essas informações possam soar corriqueiras para os estudiosos
da área de reprodução humana e saúde reprodutiva, é pertinente aqui recapi—
tulá-las, pois as mesmas ainda pouco penetraram nas discussões sobre saúde
indígena.2 Nesta seção, procuraremos problematizar algumas expressões pró—

 

2 Por ocasião da VII] Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, o tema “Identidade e
Saúde da Mulher Indígena" foi pela primeira vez abordado durante reunião destinada a debater
saúde e direitos da mulher (Brasil, 1987). A esta Conferência seguiram-se reuniões regionais so—
bre as condições de vida da mulher indígena, promovidas por organizações nâo—governamen-
tais, nem sempre enfocando especificamente o tema da saúde (Iª Encontro de Mulheres Índias
do Amazonas e Roraima, 1990; Ramos, 1990). As Conferências Nacionais de Saúde do Índio, em
especial a última, realizada em 2001, também debateram aspectos da saúde reprodutiva da mu—
lher indígena. Em nenhuma dessas oportunidades, no entanto, os debates foram balizados a
partir dos marcos conceituais propostos no Cairo.
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prias das culturas indígenas, as quais devem ser levadas em conta no estabele-

cimento de uma política culturalmente sensível de saúde reprodutiva e saúde

da mulher.

Conforme mencionamos na introdução, a contribuição da antropologia

à saúde reprodutiva e à saúde da mulher indígena é restrita a uns poucos gru-

pos, em geral amazônicos, e não aprofunda questões específicas do campo da

saúde, em especial no tocante aos determinantes de doenças ou de outros

agravos. Trata, principalmente, de temas relacionados à inserção socioeconô—

mica e política da mulher nas sociedades indígenas, nos rituais e na constru-

ção cultural do corpo/gênero (vide Castro, 1987; Francheto, 1996; Hill, 2001;

McCallum, 1994; Murphy & Murphy, 1974; Perrin & Perruchon, 1997). Não

obstante, à luz da Conferência do Cairo, esse conjunto de estudos pode e deve

ser entendido como contribuições à saúde reprodutiva. Isso porque essas in-

formações oferecem um importante referencial teórico para subsidiar a formu-

lação de políticas públicas em saúde reprodutiva e sexual, assim como para o

planejamento e a programação destas ações nas comunidades indígenas.

Deve-se ainda ressaltar que, em seu conjunto, os estudos etnográficos

exploram aspectos culturais enfatizados pelos teóricos e militantes ligados ao

campo da saúde reprodutiva, que, além de alertarem para o risco de nos restrin-

girmos & uma pauta unicamente biomédica, também recomendam a adoção de

enfoques que levem em conta categorias como sexualidade, gênero, corporali-

dade e poder, dentre outras. Deve-se mencionar, no entanto, que os estudos

antropológicos disponíveis não são imediatamente operacionalizáveis pelos

profissionais diretamente vinculados ao subsistema de saúde indígena, exigin-

do um grande esforço de apreensão de seus sentidos e de reflexão sobre for—

mas possíveis de aplicá-los em ações de saúde. Além disso, a impossibilidade

de generalizá-IOS para além de seus contextos etnográficos particulares reforça

a necessidade de se empreenderem novos estudos, incluindo grupos do Nor-

deste, Sul e Sudeste do país, visando um melhor delineamento sobre o assunto.

Do ponto de Vista antropológico, deve-se também atentar para os ím-

pactos do processo de mudanças socioculturais pelos quais expressiva parcela

da população indígena no Brasil vem passando, particularmente nas múltiplas

esferas de atuação da mulher, com implicações diretas sobre sua saúde. Nesse

contexto, um aspecto que merece ser destacado é a redução do papel econô-

mico da mulher decorrente da reorientação da economia indígena para o mer-

cado, gerando uma diminuição da complementaridade de papéis na divisão

sexual do trabalho. Entre os Suruí de Rondônia, por exemplo, tal situação, de—

corrente da substituição da roça indígena (espaço de domínio eminentemente

feminino) pela monocultura cafeeira, seguida do comércio de madeira (ambas
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atividades de responsabilidade masculina), fez-se acompanhar de significativa
redução da esfera de influência da mulher, implicando perda de espaço políti—
co e decisório na sociedade, além da exposição a doenças sexualmente trans-
missíveis, dentre outros agravos (Coimbra Jr., 1989). A agricultura voltada pa—
ra atender demandas do mercado regional, aliada à pecuária, à extração de
madeira, ao garimpo e a outras atividades econômicas recém-adotadas por
diferentes sociedades indígenas amazônicas, afeta diferencialmente homens e
mulheres, como “também demonstraram Stocks & Stocks (1984), em estudo
comparativo realizado entre os Candoshi, Cocamilla e Shipibo na Amazônia
peruana.

Se, por um lado, grupos indígenas do sudoeste e sul amazônico —-— co-
mo os Suruí exemplificados no parágrafo anterior —— tiveram suas dinâmicas
sociais profundamente alteradas pela rápida mercantilização de suas econo-
mias, por outro, há situações em que, apesar do maior tempo de contato com a
sociedade nacional, a economia de subsistência permaneceu prioritária, assim
como também foram mantidas as formas tradicionais de divisão do trabalho,
centradas na complementaridade entre os gêneros. Esse e o caso, por exemplo,
de vários povos indígenas situados no Alto Rio Negro. Os contrastes entre os
contextos do noroeste e sudoeste amazônicos exemplificam os limites da gene-
ralização baseada em estudos etnográficos específicos.

Contemplar a diversidade cultural na saúde reprodutiva implica, forço—
samente, tornar complexa a discussão, pois mesmo uma proposta ampla como
aquela formulada na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvi-
mento, realizada no Cairo, em 1996, mostra—se inadequada para a adoção dire—
ta em sociedades indígenas (pelo menos no caso das sociedades amazônicas),
como veremos a seguir.

No Cairo, saúde reprodutiva foi conceituada como:

um completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concer-
nentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não a simples
ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por con-
seguinte, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo
a capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quan-
tas vezes deve fazê-lo. Está implícito nesta última condição 0 direito de ho-
mens e mulheres de serem informados e de terem acesso aos métodos efi-
cientes, seguros e aceitáveis e financeiramente compatíveis de planejamen-
to familiar, assim como a de outros métodos de regulação da fecundidade
cuja escolha não contrarie & lei, bem como ao direito de acesso a serviços
apropriados de saúde que propiciem às mulheres as condições de passar
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com segurança pela gestação e pelo parto, proporcionando aos casais a

chance de ter um filho sadio. Em conformidade com a definição acima de

saúde reprodutiva, & assistência à saúde reprodutiva é definida como a

constelação de métodos, técnicas e serviços que contribuem para a saúde e

o bem-estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo os problemas de saúde

reprodutiva. Isso inclui igualmente a saúde sexual, cuja finalidade e' a me-

lhoria da qualidade de vida e das relações pessoais, e não o mero aconse—

lhamento e assistência relativos à reprodução e às doenças sexualmente

transmissíveis.

Apesar dos indiscutíveis avanços da Declaração do Cairo, em especial

quando comparados às abordagens estritamente biomédicas da reprodução

humana, sua aplicabilidade à realidade indígena gera alguns problemas. Ao as—

sentar—se no pressuposto —— não explicitado com clareza, mas nem por isso me-

nos influente —— da “liberdade individual de escolhas', a Declaração conflita

com princípios norteadores fundamentais das sociedades indígenas, centrados

na primazia dos “direitos coletivos' sobre os direitos do indivíduo'.

Em sociedades onde a construção coletiva da *pessoa'3 subordina as

formas de representação da Cºrporalidade, da sexualidade e da individualida-

de, slogans feministas como o “nosso corpo nos pertence" não encontram in-

serção nos modos rotineiros de entender e de organizar a vida. Aquilo que, no

âmbito da academia, chamamos de “direitos reprodutivos' não encontra uma

correspondência fácil com os princípios de organização sociopolítica dos gru—

pos de parentesco que estruturam as sociedades indígenas e que moldam & ex-

pressão das relações de gênero. Além disso, as representações e práticas indí-

genas sobre reprodução humana e os cuidados que visam preservá-la não são

nem 'métodos', nem 'técnicas' e nem 'serviços', como aqueles pleiteados pela

Declaração do Cairo; mas, sim, produções culturais ancoradas em outros pres«

supostos que não aqueles vinculados à taxonomia biomédica.

 

3 Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro (1979) mostram como nas sociedades indígenas a no-

ção de 'indivíduo' é tomada por seu lado 'coletivo', ou seja, o indivíduo é um instrumento, um

complemento da categoria prioritária que é o “grupo social'. A produção de indivíduos só faz

sentido na medida em que eles se reconheçam e sejam reconhecidos como membros de uma

sociedade específica, à qual, obrigatoriamente, sua existência deve se referir. Assim, a noção de

indivíduo, tal como reconhecida no Ocidente, não faz sentido em sociedades cujos membros

são categorizados como 'pessoas culturalmente produzidas', cuja existência não é produto de

opção individual, mas sim de uma outorga da sociedade.
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Tais questões remetem ao espinhoso debate relativo à posição da mu-
lher nas sociedades indígenas. Dada a impossibilidade de se generalizar sobre
o tema, optamos por problematizar alguns aspectos socioculturais que podem
influenciar a saúde reprodutiva. Essa temática pode ser exemplificada a partir
de informações etnográficas sobre povos indígenas da região do Alto Rio Ne-
gro — Tukano e Arawak — para os quais não somente existe alguma literatura
sobre o tema, mas também porque um dos autores (Luiza Garnelo) vem reali-
zando pesquisas na região (devido à limitação de espaço, optamos por não
abordar os Maku e os Yanomami).

Nas sociedades indígenas do Alto Rio Negro, diversos autores têm assi—
nalado & influência das relações políticas, particularmente as trocas matrimo—
niais na posição ocupada pela mulher (Chernela, 1997; C. Hugh—Iones; 1979; S.
Hugh-Jones, 1979;1ackson, 1983, 1988, 1992). Os grupos Tukano, por exemplo,
demarcam o parentesco pela língua e praticam a exogamia, casando-se com
mulheres que falem línguas diferentes da sua. Os Arawak, por sua vez, afirmam
sua identidade através de marcadores culturais não-lingúísticos, praticando &
exogamia entre fratrias. Em todos esses casos, a determinação de quem é ou
não 'parente' não segue uma lógica biológica, mas ªclassificatória', sendo 3 po-
sição masculina tomada como referência (isto é, o pai é aquele quem determi-
na a descendência). Além de patrilineares, as sociedades indígenas dessa re—
gião são também patrilocais, o que leva a muitas situações em que a mulher,
por ir residir na aldeia de seu esposo, e vista como uma estranha, sequer falan-
do a língua do marido e de seus parentes.

Há ainda outras expressões das culturas indígenas rionegrinas que po—
sicionam a mulher em uma situação, diríamos, no mínimo *frágil'. Por exemplo,
essas sociedades tambem dispunham de elaborados rituais de passagem dire-
cionados aos jovens púberes do sexo masculino, com exclusão obrigatória das
mulheres. Tais rituais têm sido interpretados como uma forma de reprodução
não—biológica da sociedade, pois viabilizavam a 'produção' de novos membros
adultos do grupo sem a participação feminina. Esses ritos propiciariam urna
potencialização da capacidade reprodutiva masculina, através da apropriação
simbólica dos poderes fecundantes da feminilidade pelos membros masculinos
do grupo (Jackson, 1988). Entre os Baníwa (grupo Arawak), as representações
da concepção costumam situar a mulher como uma 'vasilha' que carrega a
criança. Em caso de divórcio (pouco frequente, mas possível), a norma deter—
mina que a prole permaneça com os parentes paternos, o que enfatiza o con—
trole da descendência pelo pólo masculino da relação matrimonial.

Diversas expressões da cultura indígena ríonegrina também influen-
ciam diretamente na posição da mulher na sociedade. Como membro do
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grupo dos perigosos *outros', a mulher costuma ser representada através de

uma série de atributos negativos — imprevisível, traiçoeira, poluidora, se—

xualmente voraz —— que justificam sua exclusão dos espaços de poder. A Vio-

lência simbólica imposta à figura feminina origina-se na própria estrutura

destas sociedades. Cruza o espaço da dominação de gênero, remetendo & ní—

veis mais profundos da sociedade, como o plano do parentesco, que regula-

menta as regras matrimoniais e int1ui diretamente sobre o status auferido pe-

la mulher. A subordinação feminina também é justificada através de mitos

que atribuem à feminilidade a responsabilidade por boa parte dos infortú—

nios que acometem a humanidade. As mulheres são proibidas, por exemplo,

de assistir ou participar dos rituais de passagem onde se adquire a condição

de membro pleno da sociedade. Em consequência, reforça-se a restrição ao

uso público da palavra, particularmente em contextos políticos, efetuando—

se sua recategorização como seres incapazes de refletir sobre as consequên—

cias de seus atos.4

O conjunto de atributos negativos ligados à feminilidade não significa,

entretanto, que as mulheres sejam vítimas indefesas de urna irrefreável violên—

cia masculina. No espaço doméstico, as mulheres gozam de considerável po—

der, não havendo muitas alternativas disponíveis para o marido submeter a es-

posa às suas vontades. Igualmente, não se deve subestimar & coação moral que

as mulheres podem exercer. A contribuição feminina na divisão sexual do tra-

balho constitui outro fator equilibrador das relações de gênero, amenizando a

Violência simbólica anteriormente descrita.

As transformações trazidas pelo contato interétnico têm produzido al—

gumas alterações na condição feminina nas sociedades rionegrinas, algumas

das quais têm efeito diruptivo para a manutenção de uma organização social

fundada em hierarquias de gênero, de geração e de grupos de parentes. Entre-

tanto, essas mudanças não parecem ter provocado alterações consistentes na

posição da mulher na sociedade, pois, ainda nos dias de hoje, as mulheres têm

menos acesso à língua portuguesa, à escolaridade formal e à ocupação dos no-

vos cargos trazidos pelo contato, como o de professores ou agentes de saúde.

As relações com instituições não-indígenas, como os serviços de saúde, conti—

nuam a ser mediadas pelos homens.

4 Os Baniwa uti1izam () termo manheke para descrever a condição feminina. A tradução literal

para o português é *não pensa', isto é, uma pessoa irreftetida e egocêntrica, com escassa capaci—

dade de reHexão sobre as consequências de suas atitudes.
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Na população aldeada, questões relacionadas à saúde reprodutiva não

costumam ser trazidas à atenção de profissionais de saúde não-indígenas. A

demanda por cuidados pré-natais e no parto costuma ser baixa, sendo este um

campo pouco medicalizado, que as sociedades indígenas rionegrinas parecem

preferir manter sob seu próprio controle, remetendo aos serviços de saúde

apenas uma pequena parcela de complicações de parto e puerpério. Não é
possível saber se este comportamento será alterado corn a oferta, ainda recen-

te, de serviços de saúde por parte dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Ao iniciarmos esta discussão, designamos o assunto como 'espinhoso' (e

0 é de fato), já que nos expomos tanto às críticas das feministas quanto dos an-
tropólogos (estes podem nos acusar de termos procedido uma análise apressa—

da, generalizante e etnocêntrica). A abordagem de gênero na antropologia fei-

ta sobre as populações indígenas tem evidenciado uma série de vieses ligados
à forma como os dados são obtidos. Antropólogas feministas como Nicole Ma—

thieu (1973) têm demonstrando que os estudos etnológicos tendem a expres-

sar uma Visão androcêntrica das sociedades pesquisadas, tornando a perspecti-

va de informantes do sexo masculino como se fossem representativas de uma

visão global da cultura. Tais questionamentos demonstram o pouco que sabe-

mos das relações de gênero entre os povos indígenas e aponta para & possibili—

dade de que muitas informações que validamos sejam distorções advindas de

inadequações metodológicas. Por outro lado, a abordagem de gênero também
assinala a necessidade de problematizarmos as categorias com as quais traba-

lhamos no campo da saúde e que, às vezes, são aplicadas de forma simplifica-

dora & contextos nos quais elas não fazem sentido.

A condição feminina descrita sumariamente pode parecer injusta ou

inadequada quando observada unicamente a partir de um ponto de Vista femi-

nista, central na sociedade industrial contemporânea. A partir de urna pers—

pectiva ocidental, a condição da mulher rionegrina é de subalternização. No

entanto, propostas de intervenções apressadas e pouco informadas, que visem
alterar esta condição, geram o risco de reproduzir posturas autoritárias, que só

podem contribuir para incrementar a ameaça à integridade cultural e social

de povos já tão fragilizados.

Valores ocidentais de igualdade e individualidade não podem ser im-

postos, por mais justos que nos pareçam ser. Os mesmos deverão ser desejados

e conquistados a partir de consensos internos dos grupos, sob pena de se tor-

narem mais um instrumento de opressão na longa história de dominação étni—
ca. Portanto, permanecem inúmeras questões para as quais só serão obtidas

respostas através de pesquisas de campo realizadas em um maior número de

sociedades. Por exemplo, como é possível conciliar direitos reprodutivos das
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mulheres com as características das culturas aqui descritas? Como pode ser via-

bilizada & extensão dos direitos de contracepção e de decisão sobre a própria

Cºrporalidade em grupos cuja ordem social é fundada no controle de gênero?

Não existe uma resposta fácil para estas questões, particularmente porque elas

envolvem valores que não são partilhados por sociedades nâo-ocidentais.

As observações que fizemos sobre a condição feminina em algumas so-

ciedades indígenas rionegrinas não têm pretensão de generalização, pois, co—

mo tivemos a oportunidade de reiterar anteriormente, entre os povos indíge-

nas as situações são muito diversas, não havendo um padrão comum, aplicável

a todos os grupos existentes no Brasil. A presente discussão pretende apenas

exemplificar, chamar atenção para a necessidade de efetuarmos estudos siste-

máticos sobre produções culturais e saúde, onde muitas noções implícitas

nas políticas de saúde Vigentes —- sejam estas reprodutivas ou de outros tipos

— podem desempenhar um papel etnocêntrico. Para nos habilitarmos a pro—

por modelos de intervenção culturalmente sensíveis, teremos de ser capazes

de conhecer com maior precisão as sociedades a quem eles possam se desti-

nar, e de pactuar com seus membros as melhores formas de orientar a aplica—

ção de políticas de saúde reprodutiva, limitando, assim, os riscos de interven-

ções que —— mesmo baseadas, em tese, no respeito à cultura indígena — pos-

sam se mostrar agressivas aos fundamentos de ordens sociais que não nos ca-

be transformar.

Comentários finais

O processo de mudanças socioculturais e econômicas que tem sido experi-

mentado por significativa parcela das sociedades indígenas no Brasil, que se

acelerou nas últimas três décadas, tem levado à produção de um contingente

populacional marcadamente pobre e altamente suscetível a Vários agravos à

saúde. Mudanças nos padrões de comportamento sexual e reprodutivo, comu-

mente caracterizadas pela relação de homens e/ou mulheres indígenas com

não-índios, tornam—se frequentes em situação de contato e de enfrentamento

corn colonos, garimpeiros, militares em zonas de fronteira e outros. O abando—

no de esquemas tradicionais que promoviam o espaçamento das gestações e li-

mitavam o número de filhos configura outro fator importante na determinação

da saúde reprodutiva da mulher indígena.

Essas mudanças também têm sido acompanhadas, em muitos casos, de

uma tendência à migração indígena, da aldeia para a cidade. Em determinados

contextos, o processo de urbanização indígena, crescente em várias regiões do
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país, pode implicar uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho,

sem que se verifique, contudo, um crescimento equivalente de seu poder polí-

tico no seio do grupo familiar ou étnico. Esse processo, ainda muito pouco co—

nhecido, certamente traz em seu bojo novos agravos à saúde reprodutiva da

mulher indígena.

Esse conjunto de fatores implica novos riscos que, em muitos casos, po—

dem levar à piora das condições de vida e de saúde e, por conseguinte, ao au-

mento de demandas pela assistência à saúde. Ao longo desse artigo, procura—

mos chamar a atenção para o mosaico de situações relativas à saúde reprodu—

tiva (tanto do ponto de vista socioantropológico quanto epidemiológico) no

qual se encontram as sociedades indígenas no Brasil.

Tal configuração representa importante desafio ao delineamento de

uma política de saúde reprodutiva, assim como de um programa universal que

atenda a diversidade de demandas no campo da saúde reprodutiva da mulher

indígena no país.

Essa dificuldade faz-se ainda maior quando verificamos & ausência de

dados sistemáticos e de qualidade sobre os mais elementares indicadores de

saúde. A visibilidade de indicadores de saúde ligados a posição que grupos ét-

nicos e/ou racialmente diferenciados ocupam em uma sociedade hierarquiza-

da como a brasileira — e que Vêm sendo manejados com eficácia política pe-

los militantes do movimento negro — é um recurso ainda pouco explorado na

saúde indígena.5 A inexistência de estatísticas básicas e confiáveis enfraquece

politicamente a saúde indígena e gera um potencial desperdício dos já escas—

sos recursos; impossibilitando a aplicação de metodologias epidemiológicas

no planejamento e na avaliação de ações por parte dos recem-implantados

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).6

 

5 Esse quadro de *invisíbilidade' da saúde indígena, sobre a qual já tivemos a oportunidade de

discutir anteriormente, tem profundas implicações sobre o aperfeiçoamento de uma política de

saúde para as populações indígenas no país, assim como o planejamento, a definição de orça-

mentos e a avaliação de programas e de serviços de saúde, garantindo às populações indígenas

um acesso e nas possibilidades de acesso mais equitativo aos serviços no Sistema Único de Saú-

de (Coimbra ]r. & Santos, 2000).

6 Salvo raras exceções, a programação dos DSEI tern priorizado a demanda espontânea. A falta

de dados impede que os mesmos demonstrem de maneira convincente a eficácia e eficiência do

modelo atual, dificultando a defesa de uma política de saúde que, mesmo sendo produto de um

fértil processo participativo, pode vir a ser aniquilada com uma simples medida de redução de

orçamento ou por urna alegada impossibilidade de se comprovar uma relação positiva de custo-

benefício na aplicação de recursos públicos.
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Na maioria das vezes, tampouco os serviços de saúde destinados ao
atendimento destas populações encontram-se preparados, tanto no que se re-
fere a disponibilidade de recursos humanos como de infra-estrutura física, pa-
ra prover atendimento especializado nas áreas da saúde reprodutiva e saúde da
mulher. Por conseguinte, informações sobre morbidade e mortalidade, nem
mesmo materna, são geradas. Este quadro resulta em uma situação de quase
total desconhecimento acerca da saúde da mulher indígena, comprometendo
não somente o debate sobre o tema, como também impondo sérios limites a
um planejamento mais adequado das ações de saúde, principalmente aquelas
de enfoque preventivo.

Profissionais que trabalham com saúde indígena e representantes indí-
genas nos fóruns deliberativos do sistema de saúde têm como consenso & ne-
cessidade de se estabelecer políticas públicas afirmativas, capazes de favorecer
& equidade para aqueles que enfrentam maiores dificuldades de acesso a rede
de serviços. O fato de ser consensual entre trabalhadores e agentes etnopolíti-
cos não quer dizer que tal princípio seja aceito sern questionamentos por ou-
tros atores políticos que, apesar de não serem indígenas e nem estarem Vincu-
lados a esta proposta de trabalho, têm graus diversos de governabilidade sobre
o subsistema de saúde indígena e sobre o desenvolvimento de programações
direcionadas a estes povos.7

Outro desafio a ser enfrentado é o da diversidade cultural entre os po-
vos indígenas, o que não só compromete a implementação de propostas técni-
cas e políticas unificadas para fazer frente à iniqúidade do sistema de saúde,
mas também dificulta a necessária Visibilidade dos problemas sanitários liga-
dos a sua posição de minoria.8

7 Este é o caso, por exemplo, de prefeituras e secretarias de saúde, para as quais a alocação de
recursos adicionais necessários para garantir maior equidade no acesso dos povos indígenas
aos serviços de saúde e' considerada desnecessária, ou mesmo indesejável.
8 Por exemplo, a discriminação da categoria indígena no item 'cor' do censo nacional não ape—
nas é pouco operacional para sua utilização no subsistema de saúde indígena, mas também é
etnocêntrica, pois não deixa de ser uma agressão cultural essa redução simplificadora da diver-
sidade cultural indígena a uma condição genérica de “índio”, Visto sob o quesito 'cor'.
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