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O Sistema Médico Wari' (Pakaanóva) 

Beth A. Conklin 

P a r a os profissionais de saúde, a adoção da medicina ocidental seria 
a solução para a melhoria das condições de vida e de saúde das populações 
indígenas. Estas, no entanto, raramente adotam integralmente a medicina 
ocidental; novos conceitos e práticas são, muitas vezes, recebidos com 
indiferença ou total rejeição. Quando a medicina ocidental e doenças 
desconhecidas são introduzidas às sociedades indígenas, são interpretadas 
e praticadas de acordo com o padrão cultural de seu sistema médico 
tradicional (Pollock, 1988). O grau de receptividade à medicina ocidental 
depende destes conceitos e das práticas estranhas não serem antagônicas às 
noções sobre o corpo humano, sobre causa e prevenção das doenças e às 
relações sociais que cercam a doença. O mero fornecimento de serviços 
médicos será insuficiente para garantir um sistema de saúde eficaz caso não 
sejam equacionados os conflitos e equívocos existentes entre os conceitos 
ocidentais e indígenas de saúde e doença. 

Este capítulo analisa o sistema médico dos Wari', uma população de 
cerca de 1.500 pessoas e que vive em região de floresta tropical compreen
dendo ecossistemas de terra firme e de várzea no oeste do Estado de 
Rondônia, próximo à fronteira entre Brasil e Bolívia (von Graeve, 1972, 
1990; Mason, 1977; Meireles, 1986; Conklin, 1989, 1991; Vilaça, 1989, 1992, 
para maiores informações etnográficas). Os Wari' passaram a manter 
contatos permanentes com a sociedade nacional a partir de 1956-1962 e o 
processo de integração trouxe grandes mudanças para a população. Antes 
do contato1, os Wari' viviam em pequenos agrupamentos familiares, 
formados por 20-30 pessoas, distribuídos em várias aldeias. Hoje em dia, o 
modelo tradicional de povoamento e de organização social foi radicalmente 
transformado pela política administrativa de concentração da população em 
oito grandes aldeias permanentes, localizadas em locais diferentes dos 
originais, próximas dos principais rios e estradas de rodagem. A Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) administra sete postos indígenas onde vive hoje 
a população Wari': rio Negro-Ocaia, Santo André, Tanajura, Deolinda, rio 
Sotério, Lage e Ribeirão. A Diocese de Guajará-Mirim administra a 



comunidade de Sagarana e pastores protestantes da Missão Novas Tribos 
vivem em várias aldeias sob a jurisdição da FUNAI. A equipe que compõe 
cada posto da FUNAI é, em geral, constituída por um administrador, um ou 
mais professores e um auxiliar de enfermagem. Diagnósticos mais especiali
zados e tratamentos mais complexos são fornecidos através da Casa do índio 
mantida pela FUNAI na cidade de Guajará-Mirim. 

Durante os dois anos de pesquisa médico-antropológica, de 1985 a 1987, 
ouvi muitas reclamações por parte dos funcionários da FUNAI com relação 
à postura dos Wari' frente à medicina ocidental. As auxiliares de enferma
gem julgavam desconcertante o comportamento dos índios. Por um lado, os 
Wari' adotaram com entusiasmo a medicina ocidental, especialmente o uso 
de injeções, antibióticos e outros remédios industrializados. Todas as manhãs 
e tardes, os pacientes formam fila diante da farmácia da aldeia solicitando 
pílulas e injeções, pelos mais diversos motivos. Por outro lado, alguns desses 
mesmos indivíduos relutam para que os profissionais de saúde tratem seus 
pacientes mais graves. Além disso, os pacientes, por vezes, não seguem as 
orientações dadas pelos auxiliares em relação à posologia e modo de usar os 
medicamentos fornecidos no posto, ou retornavam à aldeia antes de 
completarem o período do tratamento. 

Os integrantes das equipes de saúde geralmente atribuíam o comporta
mento dos Wari' à falta de entendimento. Os missionários protestantes da 
Missão Novas Tribos ficaram frustrados com a dificuldade dos Wari' em 
aceitar a "teoria dos germes" na explicação dos mecanismos de propagação 
das doenças contagiosas. Os missionários trouxeram microscópios para que 
os Wari' pudessem "ver" os microrganismos com seus próprios olhos. 
Também escreveram uma cartilha na língua Wari' sobre saúde, nutrição e 
prevenção de doenças. No entanto, depois de empreenderem estes esforços 
por mais de duas décadas, os "germes" ainda significavam quase nada para 
a maioria dos Wari' na sua prática diária. As tentativas de reduzir a 
dependência em relação aos remédios industrializados teve o mesmo 
destino: os Wari' não se renderam aos esforços dos agentes de saúde 
ocidentais para retomarem o uso das plantas medicinais e introduzirem 
terapias à base de ervas nas farmácias dos postos. 

A chave para a compreensão das respostas dos Wari' à medicina 
ocidental encontra-se no sistema médico tradicional, que fornece parte dos 
conceitos e exemplos que os Wari' utilizam para interpretar as doenças. 
Estudos sobre os sistemas médicos não ocidentais tenderam para uma linha 
que enfatiza a significação simbólica e psicológica das crenças e práticas 
relacionadas à saúde (Rubel & Hass, 1990). Para as populações indígenas, no 



entanto, os sistemas médicos tradicionais são, antes de qualquer coisa, 
respostas às ameaças à vida e à saúde praticadas em determinados 
ambientes naturais e sociais. Neste capítulo procurarei mostrar, em primeiro 
lugar, como as práticas e crenças médicas tradicionais Wari' foram 
estabelecidas através de experiências vivenciadas no período anterior ao 
contato com a medicina ocidental. Discuto ainda como o sistema médico 
tradicional influencia a reação dos Wari' frente às doenças contemporâneas 
e à medicina ocidental. Finalmente, exploro algumas áreas de conflito entre 
a sociedade Wari7 e o sistema de saúde ocidental 

A sobrevivência dos Wari' e a interpretação das doenças 

Os Wari7 sobreviveram como um grupo autônomo até meados dos anos 
50, numa região onde grande parte da população nativa desapareceu ou 
ficou reduzida a um punhado de sobreviventes. Atualmente, os Wari7 

constituem o maior grupo indígena de Rondônia. Sua notável sobrevivência 
física e cultural reflete duas características principais. Em primeiro lugar, os 
padrões tradicionais de subsistência, povoamento e relações sociais Wari7 

reduziram os contatos com membros da sociedade nacional, o que, conse
qüentemente, minimizou a introdução de doenças contagiosas. Em segundo 
lugar, os conceitos tradicionais de doença vigentes na etnomedicina Wari' 
também contribuíram para sua notável capacidade de ajuste às epidemias 
(Conklin, 1989: 69-77). 

Antes do contato, os Wari7 viviam exclusivamente no interior da 
floresta, onde solos férteis, caça, pesca, castanha-do-pará e outros recursos 
são abundantes. Eles não possuíam canoas e tinham poucas razões para se 
estabelecerem próximos dos grandes rios, como o Guaporé e o Mamoré, por 
exemplo. Evitar os grandes rios era altamente recomendável, uma vez que 
eles representavam as principais rotas dos viajantes, de localização de 
colocações de seringueiros e, por conseguinte, de disserninação da malária, 
varíola, sarampo e outras doenças infecciosas capazes de provocar epide
mias. 

O isolamento geográfico foi reforçado pelo isolamento social. Por um 
século ou mais, os Wari' não mantiveram relações comerciais ou contato 
pacífico direto com outras populações. A reputação de hostilidade dos 
guerreiros Wari' e a prática do canibalismo também os protegeram, já que 
desencorajaram a intrusão de forasteiros em seu território. O estado de semi-
isolamento contribuiu para impedir a entrada de doenças infecciosas. 



Varíola, sarampo, gripe, coqueluche e poliomielite eram desconhecidas ou 
atingiram raras vezes aldeias Wari' no período pré-contato. 

Neste período, quando ocorria uma epidemia, sua disseminação era 
limitada e a letalidade relativamente baixa, uma vez que o sistema 
etnomédico reagia à mesma. Segundo a tradição oral Wari', ocorreram nesta 
época pequenas epidemias em algumas aldeias situadas na região dos rios 
Lage, Ribeirão e Negro-Ocaia. Algumas graves epidemias de gastroenterites 
afetaram principalmente as crianças e duas causaram problemas respiratórios 
(provavelmente gripe). Todas ocorreram após encontros com pessoas que 
vinham de lugares distantes: visitantes Wari' de outra região ou, em um 
único caso, garimpeiros que estupraram mulheres Wari'. 

Os Wari' percebiam essas epidemias mais como um problema político-
social do que como doença. A luz do sistema médico tradicional, as 
epidemias eram interpretadas como envenenamentos propositais provocados 
por indivíduos forâneos ao grupo2. Por ocasião de uma epidemia, a 
comunidade invariavelmente cortava relações com os visitantes acusados de 
terem causado o envenenamento. Tal atitude gerava uma espécie de 
"quarentena" social temporária, que possivelmente contribuiu para reduzir 
a ocorrência de processos epidêmicos. Este afastamento deve ter proporcio
nado à população a oportunidade de se recuperar mais rapidamente, 
minimizando os efeitos da interrupção brusca dos cuidados familiares aos 
doentes, que têm sido apresentado como uma das principais causas das altas 
taxas de letalidade verificadas por ocasião de epidemias em populações 
indígenas (Coimbra Jr., 1987; Neel, 1974). 

Esta reação cultural às epidemias serviu convenientemente aos Wari' até 
que se iniciassem os contatos permanentes com expedições dirigidas pelo 
então Serviço de Proteção aos índios (S.P.I.). Os contatos iniciais ocorreram 
na área do rio Dois Irmãos em 1954-55, e nas regiões dos rios Negro-Ocaia, 
Lage e Ribeirão, em 1961. Os primeiros contatos levaram à ocorrência de 
uma série de epidemias, principalmente de gripe, sarampo, caxumba, 
malária e coqueluche, quase sempre agravadas por infecções respiratórias 
secundárias. Durante os três primeiros anos de contato, mais da metade da 
população Wari' foi dizimada, decrescendo de aproximadamente 1.000 ou 
mais indivíduos em 1955, para apenas 399 em 1964. Todos os subgrupos 
Wari' vivenciaram epidemias devastadoras, ainda que as taxas de letalidade 
tenham diferido entre as diversas aldeias. A maior letalidade ocorreu nas 
aldeias situadas nas áreas dos rios Negro-Ocaia, Lage e Ribeirão. Ainda que 
fatores ecológicos e sociais tenham contribuído na ocorrência desta diferença, 
o acesso aos cuidados médicos providos pelas equipes do S.P.I. foi 



certamente um fator decisivo para explicar o impacto diferencial das 
epidemias nas várias aldeias Wari' (Conklin 1989:100-104). 

Por sua vez, os postos do S.P.I. tornaram-se focos para a transmissão de 
várias doenças, originando uma epidemia após outra. Paradoxalmente, os 
Wari' que viviam ou que se mudaram para locais próximos aos postos 
sobreviveram em maior número do que aqueles que viviam ou que fugiram 
para longe. Alimentos, remédios e assistência médica fornecidos por 
missionários e funcionários do S.P.I. contribuíram para reduzir os níveis de 
mortalidade. Ironicamente, a estratégia que demonstrou ser altamente 
positiva no período anterior ao contato, isto é, o corte de relações com 
aqueles que traziam as doenças, provou ser inadequada no período pós-
contato. As pessoas que morreram, em sua maioria, foram aquelas que, ao 
identificarem os forasteiros como fonte das doenças, fugiam para o interior 
da floresta, onde ficavam desassistidas. 

Em 1964, uma trágica epidemia de sarampo demonstrou a importância 
crucial do provimento de assistência médica adequada e imediata. Grande 
número de adultos e crianças adoeceram em várias aldeias Wari'. No 
distante posto do Rio Ribeirão, um agente do S.P.I. demorou a pedir ajuda, 
tendo optado por tratar os doentes com remédios caseiros. Agindo de acordo 
com a concepção segundo a qual a exposição à luz constitui grande perigo 
para o paciente com sarampo, ordenou a construção de uma casa de paxiúba 
inteiramente fechada e ali confinou todos os doentes. Considerando sem 
importância o fornecimento de alimentos e água, deu aos enfermos somente 
um remédio caseiro preparado a partir da cocção de fezes de cachorro. No 
mínimo 30 pessoas morreram na aldeia de Ribeirão durante esta epidemia. 
Já na aldeia Tanajura (área do rio Dois Irmãos), onde mais de 100 Wari' 
adoeceram simultaneamente, houve somente um óbito. A notável diferença 
deveu-se à ação de missionários protestantes que, após consultarem um 
médico militar de Guajará-Mirim, forneceram aos doentes alimento, água e 
assistência adequada. Igualmente, no posto do rio Negro-Ocaia, administra
do por missionários e funcionários do S.P.I melhor preparados, as únicas 
mortes aconteceram entre os indivíduos que fugiram para a floresta. Tais 
acontecimentos convenceram os Wari' da capacidade dos ocidentais de tratar 
doenças "civilizadas'1. 

"Doença Wari'" e "Doença Civilizada" 

Os Wari' contemporâneos estabelecem distinção entre "doença Wari'" 
(aquelas comuns no período pré-contato) e "doença civilizada" (as que se 



tornaram comuns após o contato). "Doenças civilizadas" apresentam certos 
sintomas característicos e, freqüentemente, são epidêmicas: gripes, sarampo, 
caxumba, coqueluche, catapora, poliomielite e tuberculose. "Doenças Wari'" 
são aquelas cuja ocorrência os Wari' afirmam anteceder o contato: febres, 
distúrbios gastríntestinais, obstrução urinaria, convulsões e prostração súbita. 
A malária é classificada de modo peculiar nas várias comunidades, segundo 
as distintas experiências epidemiológicas no período pré-contato3. As demais 
"doenças Wari"' geralmente afetam um ou poucos indivíduos de cada vez. 
Os Wari' mais velhos classificam as doenças não-epidêmicas como "normais". 
Nas palavras de uma anciã da aldeia Santo André: 

"No tempo dos meus ancestrais uma pessoa adoeceu aqui. A lua 
veio, outra lua veio, outra lua veio, uma pessoa adoeceu lá [em 
outra aldeia], A lua veio, outra lua veio, uma pessoa morreu. 
Muitas luas vieram, outra pessoa morreu. Somente uma morreu. 
Não morriam muitas pessoas ao mesmo tempo". 

Esta visão de um padrão epidemiológico predominantemente não 
epidêmico no período pré-contato é confirmada pelos meus dados sobre 400 
mortes ocorridas neste período. Foram mortes relatadas em histórias de vida 
colhidas em entrevistas com 198 famílias Wari' nas aldeias de Ribeirão, Lage, 
Tanajura, Santo André e Rio Negro-Ocaia, representando 80% da população 
Wari'. De acordo com estes dados, os sintomas mais freqüentemente 
reportados em associação com morte incluíam febre e diarréia seguidas de 
dificuldade para respirar, vômito, dor abdominal, dor no peito, contrações 
musculares involuntárias, hemoptise e inchaço abdominal4. Um certo 
número de mortes relatadas como súbitas, sem sintoma prévio de doença, 
também ocorreu (Conklin, 1989:540-551, para uma discussão mais detalhada 
sobre esta questão)5. 

Várias características das doenças vivenciadas pelos Wari' no período 
pré-contato podem ser destacadas. Primeiro, parece que poucas doenças 
graves eram contagiosas. A maioria era provavelmente transmitida por 
insetos, por animais infectados ou através de contato com solo, água ou 
alimento contaminado. Compatível com esta experiência epidemiológica, o 
sistema Wari' atribui pouca importância ao contato entre pessoas como 
mecanismo de transmissão de doenças graves. As regras ocidentais de 
higiene que enfatizam a importância de pessoas doentes como fonte de 
contágio (daí as recomendações para lavar as mãos, não compartilhar 
utensílios domésticos, etc.) são totalmente estranhas aos Wari'. As estratégias 



tradicionais de prevenção tendem a enfatizar comportamentos individuais 
(tais como restrições alimentares, banhos, cuidados específicos a serem 
adotados no trato das crianças e métodos especiais no manuseio da caça e 
do peixe), em detrimento de cuidados a serem adotados pela comunidade 
(tais como saneamento básico nas aldeias ou isolamento dos doentes). 

Em segundo lugar, há que se considerar que, em se tratando de uma 
população continuadamente exposta a um determinado número de 
patógenos, muitas infecções manifestavam-se de forma mais branda e ligeira, 
assumindo caráter endêmico. 

Os Wari' acreditam que a vitalidade integral do corpo determina a 
plenitude da saúde. O termo indígena próximo da noção ocidental de 
"saúde" é hwara ορά, isto é, uma força e/ou vitalidade sistêmica que aumenta 
a resistência às doenças. Para os Wari', o principal pré-requisito para ser 
saudável (hwara ορá) é alimentação fresca e abundante, baseada especialmen
te em caça, peixe, milho e frutas. Em contrapartida, a medicina ocidental 
define a saúde como ausência de doença, sendo a chave para a boa saúde 
o acesso aos recursos biomédicos (remédios, vacinas, médicos, etc). Como 
será discutido a seguir, estas divergências culturais com relação ao conceito 
de saúde estabelecem conflitos entre as comunidades Wari' contemporâneas, 
por um lado, e os programas das agências indigenistas, por outro. 

Uma terceira e fundamental característica das doenças vivenciadas no 
período pré-contato e causadoras de várias mortes diz respeito aos sintomas. 
Segundo os Wari', estão predominantemente relacionados com problemas 
hepáticos (hepatite, ascite) ou outras afecções como apendicite, obstrução 
urinária e intestinal. Deficiências hepáticas e renais podem estar relaciona
das, por exemplo, à malária ou arboviruses. Apendicite, obstrução urinaria 
e parada cardíaca advêm subitamente, podendo levar à morte. Para os Wari', 
as causas destas mortes são obscuras. O sistema médico tradicional do grupo 
atribui morte súbita à feitiçaria, não a doenças. 

Visto que as doenças infecciosas epidêmicas eram relativamente raras 
no período pré-contato, o sistema médico Wari' orientava-se para explicar, 
tratar e prevenir doenças não-epidêmicas. Nestes casos, a meta é explicar sua 
causa fundamental, ou seja, porque um determinado indivíduo e não outro 
foi afligido. Basicamente, os Wari' oferecem duas explicações: ataque de 
espíritos humanos ou invasão do corpo por elementos externos. 



Ataque de espíritos e invasão do corpo 

Tradicionalmente, os Wari' afirmam que quase todas as doenças graves 
e mortes são decorrentes de ataques intencionais ao espírito e corpo humano 
por agentes externos. Para os Wari', as pessoas, e alguns animais, têm um 
espírito (jamixí) que reside no corpo, estando este intimamente identificado 
com a consciência, o autoconhecimento e a percepção. Se o espírito separa-se 
do corpo (um processo denominado ka jamü wα), o indivíduo perde a 
consciência ou experimenta somente o que seu espírito está vivenciando. Um 
espírito infeliz pode deixar seu corpo voluntariamente. Mais comumente, a 
separação entre espírito e corpo ocorre involuntariamente, principalmente 
quando o indivíduo é vítima de feitiçaria. 

Outra forma de ataque ao espírito humano ocorre quando espíritos de 
animais ou da natureza apossam-se dele, devorando-o ou matando-o. 
Determinados animais chamados irí karawa têm jamixí (espíritos) que podem 
atacar as pessoas, e causar doenças (Conklin, 1989; Meireles, 1986; Vilaça, 
1992). Os espíritos destes animais são visíveis somente para os xamãs, que 
possuem uma espécie de "visão raio-x" que os capacita a enxergar através do 
corpo da vítima e detectar a presença de espíritos e objetos mágicos em seu 
interior. Há inclusive alguns xamãs que consideram seus poderes superiores 
aos dos médicos ocidentais, pois estes necessitam de instrumentos para "ver" 
a doença. 

A etnomedicina Wari' está intimamente relacionada àqueles princípios 
de sua religião que dizem respeito às formas de equilíbrio e reciprocidade 
entre seres humanos e animais. A caça de animais é contrabalanceada pela 
morte de seres humanos, provocada por doenças animais (Conklin, 1989: 
379-84). Na mitologia Wari', os seres humanos e animais compartilham as 
mesmas origens. Aos olhos dos xamãs, os animais irí karawa parecem 
humanos, têm moradia, terras, ferramentas, fogo e linguagem, tal como as 
pessoas. 

Homens e animais apresentam uma percepção inversa em relação ao 
outro, na caça ou na produção de doenças. Isto é, quando caçando, os Wari' 
vêem sua iríkarawa como a de animais e não como de humanos. Igualmente, 
quando um espírito animal ataca uma pessoa, ele se vê como ser humano 
e encara a vítima como um animal a ser caçado, ou um inimigo (wijam) a ser 
morto. Quando os espíritos de animais e da natureza provocam doenças, 
agem habitualmente sob a forma humana e atingem as pessoas com flechas 
mágicas que produzem dor, febre e interrompem a circulação sangüínea. 



Além de lançar flechas sobre suas vítimas, outros espíritos animais 
também podem agir sob a forma de animais propriamente ditos. Neste caso, 
penetram no corpo da vítima, comem seus órgãos internos ou nele 
depositam alimentos, certos objetos ou partes de animais (ossos, garras, 
pêlos, penas) capazes de causar doenças. Os espíritos podem atacar sem 
motivo aparente ou em retaliação a ofensas cometidas pelas vítimas ou seus 
parentes. Alguns xamãs dizem que, quando um espírito animal devora 
partes do corpo de sua vítima, esta assume gradualmente características 
animais. Alguns doentes Wari7 costumam emitir grunhidos e gemidos, que 
são interpretados como evidências de que o espírito do doente está se 
transformando em um animal. 

As pessoas comuns podem tratar certas doenças, mas somente os xamãs 
podem curar aquelas provocadas por ataques de espíritos. Poucos xamãs 
possuem poder suficiente para salvar vítimas de feitiçaria, mas todos podem 
tentar expulsar espíritos de animais e/ou retirar partes de animais do corpo 
dos doentes. Quando um xamã olha o interior de um corpo e nele localiza 
flechas ou outros objetos, remove-os e mostra-os à família do paciente. O 
xamã também interage diretamente com o espírito do animal para expulsá-lo 
do corpo da vítima. 

Cada um dos espíritos de xamã está relacionado a uma determinada 
espécie animal. Uma das estratégias no tratamento de pacientes atacados 
pelo espírito de um animal é agir em oposição a este (Meireles, 1986:367-68). 
Por exemplo, quando o ataque é devido ao espírito de um peixe, um xamã 
associado ao espírito do porco-do-mato pode capturar e expulsar o espírito 
do peixe. Isto porque, segundo os Wari', porcos comem peixe. Mais 
comumente, os xamãs não agem em oposição ao espírito do animal 
transgressor, mas em sistema de aliança. Já que os animais causam doenças 
quando não reconhecem seres humanos como "pessoas" (Wari'), a estratégia 
mais importante dos xamãs para prevenir e curar os ataques dos espíritos 
é persuadi-los a encarar suas vítimas como seres humanos, não como presas 
de caça. 

O reavivamento do xamanismo 

Ocorreu um declínio na prática do xamanismo na década seguinte ao 
contato. Muitos xamãs morreram durante as epidemias e os sobreviventes 
reconheceram que suas práticas curativas pouco contribuíam para debelar 
as doenças que dizimavam a população. Em 1969-1970, grande parte dos 
Wari' passou por uma ampla, ainda que breve, conversão ao cristianismo 



sob a influência da Missão Novas Tribos, que tentou persuadi-los a abolir o 
xamanismo de suas práticas. Desde o final dos anos 70, no entanto, tem sido 
observado o ressurgimento desta prática em quatro das maiores aldeias: Rio 
Negro-Ocaia, Santo André, Lage e Ribeirão. Em parte, isto reflete a 
flexibilidade da cultura Wari' e o renascimento recente do interesse por suas 
tradições, em especial determinadas cerimônias, música e dança. 

O reavivamento diz respeito também a uma transformação no perfil 
epidemiológico. Desde 1970, as taxas de mortalidade vêm caindo e a 
população tem crescido em nível igual ou maior do que no período pré-
contato. A proteção aos direitos dos Wari' no tocante à terra e à subsistência 
tem sido fundamental para a recuperação demográfica e a melhoria da 
qualidade de vida e de saúde6. Vacinação, atendimento médico e imunidade 
adquirida pela população reduziram a morbidade e mortalidade causadas 
por doenças infecciosas agudas. Atualmente, as doenças parasitárias 
endêmicas, como as helmintoses, formas resistentes de malária e tuberculose, 
constituem os principais agravos à saúde (Coimbra Jr. et al., 1984; Santos et 
al., 1985). Estas últimas não respondem bem às "poções mágicas" da 
farmacopéia ocidental. Por conseguinte, a popularidade dos tratamentos 
xamanísticos vem aumentando. 

O xamanismo oferece algo que a medicina ocidental não vislumbra: uma 
explicação para as origens das doenças. O diagnóstico xamanístico responde 
a questão: "por que eu?". Neste aspecto, a teoria ocidental dos germes é 
menos satisfatória. A ciência médica tem dificuldade em explicar porque um 
determinado indivíduo fica doente enquanto outros, igualmente expostos, 
não adoecem. Uma resposta satisfatória requer explicações complexas, que 
remetem a dados imunológicos, à história médica individual, ao perfil 
nutricional, entre outros. Em contrapartida, os Wari' conseguem explicar as 
razões pelas quais determinadas pessoas ficam doentes, atribuindo, por 
exemplo, a origem das doenças ao ataque de espíritos. Também sabem como 
tratá-las. No presente, virtualmente todos os Wari' procuram os remédios 
ocidentais para tratar a maioria dos sintomas que os afligem. Ao mesmo 
tempo, muitos também procuram os xamãs para o tratamento daquelas 
indisposições classificadas como "doenças Wari'", assim como para o 
diagnóstico e tratamento de enfermidades crônicas que não respondem 
rapidamente aos remédios ocidentais. Alguns poucos, incluindo indivíduos 
convertidos ou não ao cristianismo, rejeitam completamente o xamanismo. 



O sangue, o coração e a concepção Wari' de fisiologia 

No sistema etnomédico Wari', os tratamentos caseiros são baseados em 
um modelo explanatório de fisiologia segundo o qual o sangue é o elemento 
chave que regula os processos de crescimento, saúde, doença e enfraqueci
mento. Os Wari' acreditam que o coração (ximixí) produz o sangue (kixí) e 
que também gera ou transforma outros importantes fluidos do corpo: 
gordura, leite materno, sêmem, secreções vaginais e suor. Substâncias que 
causam doenças ou que promovam o crescimento circulam com facilidade 
entre o sangue e estes outros elementos do corpo. 

As doenças do sangue podem advir da ingestão ou contato tátil com 
sangue, gordura ou fluidos emanados de certos pássaros, peixes e mamíferos 
que têm uma ou mais das seguintes características: são excessivamente 
sangrentos quando abatidos, inclusive sangrando pelo nariz quando mortos, 
de movimentos lentos ou muito gordurosos. Animais com tais características 
eram tradicionalmente proibidos para o consumo por crianças, jovens em 
crescimento e pais de crianças pequenas. 

Doenças do sangue resultam também da ingestão de certos fluidos 
associados ao sangue humano. Segundo os Wari', pessoas muito próximas, 
seja por relação de parentesco ou por relações sexuais no casamento, 
compartilham das mesmas substâncias corporais. Quando os fluidos 
corporais de um parente próximo são mais fortes ou incompatíveis com os 
de alguém do seu próprio sangue, o contato pode causar doença. 

Antes do contato permanente com a sociedade nacional, os Wari' 
praticavam endocanibalismo. Os corpos eram consumidos somente pelos 
parentes por afinidade do morto, ou seja, por aqueles não aparentados 
biologicamente. Esta prática refletia a crença segundo a qual os fluidos do 
corpo e a carne de um defunto são fatais se ingeridos por pessoas do mesmo 
sangue, ainda que não se ingeridos por outras pessoas. Os Wari' acreditam 
igualmente que o sangue menstrual de uma determinada mulher pode 
causar doenças brandas se acidentalmente ingerido por seus filhos pequenos 
ou mesmo por seu marido, mas não representa risco para as pessoas fora de 
seu núcleo familiar. No entanto, o jato de sangue mais forte derramado 
durante o parto, o sangue de recém-nascidos e de suas mães representam 
riscos para os homens adultos em geral. 

De acordo com a concepção Wari' sobre os processos evolutivos das 
doenças, alterações do sangue são apontadas como a origem de muitos 
distúrbios. Diarréia, febre, perda de peso, letargia, dificuldade para respirar, 
desidratação, contrações musculares involuntárias, sangramento nasal 



incontrolável, hemoptise e grande inchação abdominal são encarados como 
processos inter-relacionados. Segundo os Wari', a circulação diminui seu 
ritmo na maioria das doenças. O sangue concentra-se na cavidade peitoral, 
onde torna-se espesso devido a um processo denominado ka xao wa. Os 
coágulos gelatinosos formados são espessos e escuros, concentrando-se no 
peito e nas articulações. Se o processo não é interrompido, o sangue de todo 
o corpo vai espessando, até ficar completamente coagulado (tarakixí). Neste 
caso, o coração pára de bombear, interrompendo-se a circulação e levando 
o indivíduo à morte. Alguns procedimentos terapêuticos ajudam a reverter 
o processo ka xao wa, interrompendo a coagulação, levando o sangue de 
volta aos membros e normalizando a circulação. As técnicas incluem 
massagem, tratamento com vapor, compressas quentes, banhos medicinais, 
aromaterapia e ingestão de remédios por via oral. 

Nas doenças graves e nos casos de estresse emocional, os Wari' algumas 
vezes sofrem contrações musculares intensas, levando ao enrijecimento do 
corpo em posição fetal ou em posição inclinada. Os Wari' atribuem este 
comportamento ao espessamento dos vasos sangüíneos no interior do 
cotovelo, do pulso e na parte interna do joelho. Ε com dificuldade que 
outras pessoas conseguem flexionar as juntas do indivíduo afetado. Parentes 
apreensivos apressam-se em massagear as juntas para que o sangue volte a 
fluir normalmente. 

Não há consenso acerca da etiologia da febre, mas este estado é 
geralmente entendido como um aquecimento do sangue causado por um 
agente invasor que inocula a doença na corrente sangüínea. A febre torna o 
sangue espesso e escuro na região do peito, e ralo, fraco e amarelado nas 
extremidades. O sangue periférico, ralo, pode se transformar em diarréia. 

Uma vez que, de acordo com os Wari', o coração produz gordura, é 
esperado que problemas circulatórios sejam acompanhados de perda de 
peso. O emagrecimento é o primeiro fator a ser considerado na avaliação da 
gravidade de uma enfermidade. Uma descrição comum para uma doença em 
estado adiantado é om pin na kwerekun ("o corpo dele acabou"). 

Os Wari' acreditam que o coração e os pulmões estão intimamente 
associados. Doenças do sangue transferem-se facilmente para os pulmões, 
onde o sangue coagulado tranforma-se em pus (mowi), que pode se acumular 
no peito do paciente até que um xamã venha drená-lo. Dificuldade ou 
parada na respiração (uhu) são sintomas comumente observados nestes 
casos. A pessoa com respiração ofegante é descrita com a frase xí na ximikon 
("seu coração está apertado"). Os sintomas que os Wari' atribuem a um 
aperto no coração incluem desidratação, secura dos olhos e da pele, pulso 



fraco e rápido e respiração superficial. Já que os doentes freqüentemente 
param de comer e beber, intensifica-se o risco de desidratação. 

Quando uma pessoa fica doente ou está ferida, o comportamento de 
seus parentes também baseia-se nas concepções tradicionais acerca da 
fisiologia e da anatomia, assim como no entendimento dos processos de 
inter-relação das doenças. Para os não-índios, de maneira geral, as terapias 
e o comportamento dos Wari' frente às doenças fazem pouco sentido. 
Enfermeiros e médicos crêem que a maioria das terapias Wari' (baseadas em 
massagens, banhos, vapores e aromas) são ineficazes e irrelevantes. Para os 
Wari', no entanto, estas terapias de uso externo são extremamente importan
tes, por estarem em consonância com suas concepções acerca do processo 
evolutivo das doenças. Estas mesmas concepções determinam também a 
postura dos Wari' frente às terapias ocidentais. 

A importância das terapias de uso externo 

O sistema médico ocidental, incluindo tanto a alopatia como a 
homeopatia, considera a ingestão oral como a principal forma de introduzir 
substâncias curativas no organismo. Para os Wari', os poros e os pulmões 
são canais igualmente importantes. Terapias de uso externo estão entre os 
tratamentos mais comumente utilizados. 

Vapor e compressas quentes são aplicados principalmente no peito, 
onde o sangue se concentra. Segundo os Wari', estes métodos estimulam a 
transpiração, interrompendo assim o processo de coagulação do sangue, 
facilitando a respiração e expulsando os agentes patológicos através dos 
poros. Compressas quentes (jok xain) são preparadas com folhas largas ou, 
atualmente, tecido, envolvendo um mistura cozida constituída por carcaça 
de certa espécie de pássaro, batatas-doces (silvestres ou cultivadas) ou cará, 
pedaços de palmito e castanhas-do-pará verdes. Os pássaros são considera
dos o componente mais eficaz das misturas com propriedades curativas. As 
espécies preferidas são o awo (uma espécie de tucano), guan (Penelope sp.) e 
vários tinamídeos, em particular uma denominada horok. As mulheres 
comem a carne destes pássaros depois do parto, visando fortificar o sangue. 
As pessoas com doenças do sangue bebem o caldo preparado a partir deles 
adicionado de milho moído, o que aumenta seu efeito restaurador. Um caldo 
medicinal feito a partir do fígado dessas aves é considerado o mais potente 
dentre os alimentos restauradores da saúde. 

Os banhos medicinais (já ou pixijá), tépidos e frios, ajudam a debelar a 
febre. Os banhos podem ser preparados somente com água ou a partir de 



infusões de plantas, montículos de cupim, esponjas da água-doce (Trochos¬ 
pongilla sp. e Drulia sp.) ou outros produtos medicinais. Banhos e compressas 
ajudam a introduzir água e substâncias curativas na circulação através dos 
poros. Segundo os Wari', certas argilas (toxam) misturadas com água e 
aplicadas externamente têm a propriedade de penetrar através dos poros e 
absorver fluidos, interrompendo diarréias e metrorragias. 

Outras terapias aplicadas na superfície corporal podem ajudar a 
expulsar os agentes patológicos, o que é possível através da aplicação de 
substâncias que atraem animais causadores de doenças. Estas incluem 
pássaros, variedades de mel, flores e folhas aromáticas e montículos de 
cupim (que atraem tamanduás e outros insetívoros). O mel é considerado 
uma das mais eficazes substâncias curativas. Dentre os vários tipos de mel 
encontrados na região, os Wari' selecionam, dentre os aromáticos, aqueles 
mais ácidos, que são utilizadas tanto para beber como para friccionar o 
corpo e cabeça durante o banho. Antes do contato, um dos remédios 
utilizados contra mordida de cobra consistia em aplicar no local um tipo de 
mel extremamente perfumado e ácido, para que o aroma expulsasse o 
espírito da cobra. 

Uma vez que os pulmões são o caminho para o coração, as terapias 
aromáticas são importantes na etnomedicina Wari'. Flores e folhas aromáti
cas, formigas e larvas de besouro são colocadas próximas ao nariz do 
paciente e friccionadas contra a pele. O fortes aromas do óleo de babaçu e 
da tintura de urucu (ambos aplicados no corpo) são valorizados por suas 
propriedades protetoras da saúde. 

Os Wari' avaliam os tratamentos ocidentais com base nos princípios do 
sistema médico tradicional. A preferência por perfumes bons e fortes na 
seleção das plantas medicinais, insetos e mel explica a popularidade de 
cremes e pomadas aromáticas, tal como Vick-Vap-O-Rub. A ênfase dada pelo 
sistema etnomédico aos tratamentos tópicos justifica sua preferência por 
determinados produtos da farmacopéia ocidental, como o mercúrio-cromo 
e a violeta genciana. Reforçando a tradição do uso de terapias externas, os 
Wari' preferem receber os medicamentos sob forma de injeção por considerá-
las mais fortes e eficazes do que os remédios administrados por via oral. As 
injeções encaixam-se nos princípios tradicionais segundo os quais a pele é 
a mais efetiva via de administração de medicamentos. A etnomedicina Wari' 
prescreve a inoculação de remédios diretamente no corpo e no sangue, onde 
acreditam que a doença se localize (Pollock, 1988, para relato semelhante 
sobre os Kulína do Acre). Para os Wari', os remédios administrados por via 
oral tomam um caminho mais lento sendo, portanto, menos eficazes. 



Emoção e doença 

Neste ponto reside um contraste marcante entre o sistema Wari' e o 
ocidental. Os Wari' encaram os processos psicológicos e fisiológicos como 
integrados e interdependentes. O conceito de "pessoa" não considera a 
dualidade mente-corpo, tão relevante na tradição ocidental. Para os Wari', 
mente e corpo formam uma unidade orgânica, servindo o coração como 
mediador. O coração não somente bombeia o sangue, como é também 
considerado o local onde acontecem importantes processos mentais, 
incluindo pensamento racional e emoções. Estados psicoemocionais estão 
associados à vitalidade do sangue e à resistência às doenças. Um indivíduo 
"sangüíneo" é corajoso, ativo e tem uma visão positiva da vida, ao passo que 
os que apresentam sangue fraco sofrem de depressão e alienação. Emoções 
negativas, como tristeza, pesar e saudade levam o coração a se contrair, o 
que diminui o ritmo circulatório, produzindo emagrecimento, letargia e 
aumentando a vulnerabilidade às doenças. 

Enquanto a medicina ocidental está ainda começando a examinar de que 
forma as emoções afetam o corpo, a etnomedicina Wari' oferece exemplos 
bastante esclarecedores. Consistente com a visão integradora de corpo e 
mente, quando alguém adoece entre os Wari', sua família tenta identificar 
os estresses emocionais ou tensões sociais potencialmente provocadores de 
doença. Desta forma, a doença proporciona a ocasião para solucionar 
conflitos sociais. Os diversos membros das quase sempre numerosas famílias 
vêm visitar o doente. Se a doença é grave, quase todas as pessoas da aldeia 
vêm visitá-lo. Os parentes próximos tocam, abraçam e tranqüilizam o doente 
constantemente, às vezes entoando lamentos que expressam preocupação e 
afeição. Em contraste com o atendimento hospitalar ocidental que isola o 
paciente do seu grupo familiar, a cultura Wari' estimula uma maior 
integração do enfermo com sua família e sua comunidade. 

Medicina ocidental e dependência 

Atualmente, os Wari' ainda atribuem as doenças mais graves a ataques 
externos, o que explica a origem e etiologia de infecções agudas, tais como 
gripe, sarampo, caxumba e malária. Estas doenças têm interpretação 
semelhante às noções dos Wari' sobre espíritos animais e objetos estranhos. 
O verbo kep, que significa "pegar", refere-se tanto a ataques de espíritos (kep¬ 
xirak) quanto à ação de agentes patológicos causadores das doenças 
introduzidas após o contato. Em português ou inglês, diz-se "eu peguei 



sarampo". Na língua Wari', o paciente é sempre o objeto do verbo kep, como 
por exemplo: "kep na pá sarampo", isto é, "o sarampo me pegou". Já familiari
zados com a noção ocidental segundo a qual os mosquitos transmitem 
malária, os Wari' descrevem sua etiologia como "kep non kaxikon maparan", 
ou seja, "o mosquito mau pegou-o". 

Os Wari' classificam as doenças cosmopolitas como ka xirak wa, fazendo 
referência ao que está errado ou anormal, o que tem origem desconhecida 
ou, finalmente, aos processos que não podem ser compreendidos pelas 
pessoas comuns. O ato impensável de envenenar alguém é ara-xirak 
(literalmente, "fazer mal"); feitiçaria é chamada de ka xirak nukun Wari', "[o 
mal] desconhecido de Wari'". As doenças "ocidentais" são ka xirak nukun 
wijam, "[o mal] desconhecido do inimigo". Os Wari' esclarecem que chamam 
tanto feitiçaria como doenças "ocidentais" de ka xirak wa porque ambas 
envolvem processos que as pessoas comuns não compreendem. Os leigos 
ficam impotentes face às doenças causadas por ka xirak wa. Assim como as 
feitiçarias precisam ser tratadas pelos xamãs, as doenças "ocidentais" 
necessitam ser tratadas por profissionais de saúde e remédios ocidentais. 
Essas crenças reforçam a dependência dos Wari' em relação à sociedade 
nacional no que tange à assistência médica. 

A aceitação da medicina ocidental pelos Wari' é basicamente o 
reconhecimento do poder das drogas industrializadas no tratamento das 
doenças ka xirak nukun wijam. Enquanto as terapias tradicionais de uso 
externo continuam em uso, os remédios tradicionais de uso oral foram 
substituídos quase que inteiramente por medicamentos industrializados. 
Muitos Wari' adultos ainda possuem amplo conhecimento do uso medicinal 
de diversas variedades de plantas, ainda que delas façam pouco uso. Em 
todas as aldeias, quase todos procuram rotineiramente os remédios 
ocidentais até mesmo para as doenças mais comuns que poderiam ser 
tratadas com produtos vegetais. 

O uso abusivo e muitas vezes inadequado de antibióticos e outros 
produtos farmacêuticos de alto custo têm sido um grande problema nos 
postos de saúde das aldeias. Os cursos de treinamento da FUNAI têm 
incentivado os auxiliares de enfermagem a buscarem economizar dinheiro 
e, ao mesmo tempo, prevenir o surgimento de resistência aos antibióticos, 
através da divulgação do valor dos fitoterápicos, especialmente para o 
tratamento de gripe e gastrenterites de pequena gravidade. No entanto, os 
esforços neste sentido têm tido pouco sucesso. Em 1986, o chefe do posto do 
rio Negro-Ocaia reuniu uma coleção de plantas medicinais tradicionais dos 
Wari', mas encontrou poucos pacientes realmente interessados em usá-las. 



No mesmo ano, durante uma epidemia de gripe na aldeia do rio Ribeirão, 
o auxiliar de enfermagem preparou uma infusão constituída por uma 
mistura de folhas de eucalipto, folhas de laranja e mel, que distribuiu entre 
os Wari' com a seguinte observação: "vocês são índios e índio é gente 
natural; por isso vocês devem utilizar remédios naturais". Os pacientes não 
se convenceram e pediram antibióticos no lugar da infusão. 

Uma possível explicação para o pouco interesse dos Wari' em relação 
à fitoterapía tentada pelos agentes da medicina ocidental pode residir na 
falta de reconhecimento das infusões como "remédio de verdade". De fato, 
o preparo das infusões viola um dos princípios básicos da farmacologia 
Wari', qual seja, de que as substâncias curativas não devem ser misturadas. 
Folhas, flores, seiva, cascas de árvore, raízes ou mel podem ser cozidos, 
torrados, empregados sob a forma de vapor ou pó, mas cada produto só 
deve ser combinado à água, jamais a qualquer outra substância. Na 
farmacologia Wari', somente venenos são compostos de múltiplos ingredien
tes. Desta forma, os Wari' vêem pouca relação entre a fitoterapia praticada 
pelos ocidentais e suas tradições. Tentativas de promover a fitoterapia entre 
os Wari' fracassarão se não levar em conta certos aspectos de sua cultura. 

Conflitos entre a medicina Wari' e a medicina ocidental 

A maioria dos Wari' não considera antagônicos os sistemas médicos 
tradicional e ocidental. É comum os pais de uma criança doente esperarem 
pacientemente na fila para receberem remédios da FUNAI e, em seguida, 
dirigirem-se à casa do xamã. Os próprios xamãs utilizam os serviços médicos 
da FUNAI, mesmo no caso de doenças atribuídas a causas espirituais. Os 
profissionais de saúde da FUNAI reconhecem o valor dos tratamentos 
xamanísticos para as doenças prolongadas, cujas origens podem ser 
psicossomáticas. Os funcionários da Casa do Índio, ocasionalmente, mandam 
chamar um xamã para lá tratar pacientes. 

No entanto, ocorrem casos de rejeição aos tratamentos ocidentais, 
especialmente nas famílias com experiências prévias traumáticas com 
prestadores de serviços de saúde ou hospitais. Se um parente do paciente 
acredita que a doença resulta de feitiçaria ou ataque de algum espírito, pode 
retardar a procura do tratamento ou impedir o deslocamento para Guajará-
Mirim, optando pela permanência do doente na aldeia a fim de continuar 
com os cuidados do xamã. 

Na década passada, a mais freqüente e inflexível resistência à medicina 
ocidental ocorreu na aldeia do rio Ribeirão. Esses conflitos compreenderam 



um certo número de casos graves, alguns dos quais terminaram em morte. 
Em muitos deles, os pacientes apresentavam sintomas identificados como 
"doença Wari'", tais como febre alta ou distúrbios gastrointestinais. Antes do 
contato permanente, mais precisamente em 1961, ocorreram entre os Wari' 
da área dos rios Ribeirão e Lage muitos casos de malária e outras febres, 
além de mortes por doenças gastrointestinais, em uma escala bastante 
superior àquela verificada em outras aldeias. Tal fato deve ter contribuído 
para reforçar a tendência a classificar tais doenças como tradicionais, 
passíveis de tratamento pela medicina Wari'. Outros motivos também 
contribuíram para que os habitantes da aldeia de Ribeirão não confiassem 
no atendimento médico oferecido pela FUNAI. Até meados dos anos 80, 
Ribeirão recebeu atendimento médico de péssima qualidade, apresentando 
os mais elevados índices de mortalidade dentre todas as comunidades Wari'. 
A recusa em aceitar tratamentos médicos ocidentais não é, portanto, um 
apego "cego" às tradições, mas sim um reflexo de traumáticas experiências 
com doenças, mortes e serviços médicos ineficientes. 

De acordo com os Wari', as discordâncias fundamentais com a medicina 
ocidental não residem necessariamente na eficácia ou não dos tratamentos, 
mas na forma de organização dos serviços de saúde. A sociedade Wari' é 
altamente igualitária, sendo os conhecimentos médicos básicos socializados 
e o xamanismo estando ao alcance de todos que têm aptidão para exercê-lo. 
Em contraposição, a ciência médica ocidental presente entre os Wari' baseia-
se em práticas e recursos especializados, hierarquicamente organizados e 
administrados por "forasteiros". 

No modelo de assistência ocidental, mesmo os cuidados mais elementa
res só podem ser dispensados por um único indivíduo (o auxiliar de 
enfermagem da FUNAI), que presta atendimento em um único local, situado 
na aldeia principal de cada uma das reservas Wari'. Essa centralização dos 
serviços não satisfaz às necessidades da comunidade devido, entre outros 
aspectos, à acentuada mobilidade dos Wari'. Recursos importantes, tais como 
bons solos, caça, peixe, castanhas-do-pará e frutas, encontram-se dispersos 
no território Wari', requerendo constante mobilidade populacional. 

A política dominante de concentração da população de cada reserva em 
uma única aldeia, normalmente localizada próxima a uma de suas bordas, 
obriga os Wari' a percorrerem longas distâncias em busca de alimento ou, 
na falta de recursos naturais próximos, a dependerem de dinheiro para a 
compra de alimentos caros e, usualmente, pouco nutritivos. Em uma 
economia inflacionária como a brasileira, os preços da borracha, castanhas-
do-pará e de outros produtos são muito instáveis. As famílias Wari' 



aprenderam o árduo caminho da não-dependência de dinheiro para a 
compra de alimentos (Conklin, 1991). 

Os brasileiros, especialmente os menos habituados à vida rural, 
costumam considerar a floresta um lugar insalubre. Com freqüência criticam 
os Wari' por passarem longos períodos distantes das aldeias, ou por levarem 
as crianças para a floresta. Os Wari', por sua vez, afirmam que comem 
melhor quando estão longe dos aldeiamentos principais. Eles consideram os 
postos locais insalubres e dominados por conflitos. Muitos acreditam que a 
saúde da comunidade tem sido solapada pela política de concentração 
populacional adotada pela FUNAI. Os postos tornam-se focos de doenças 
devido às precárias condições de higiene, além de favorecerem contatos 
freqüentes com pessoas estranhas à comunidade, muitas vezes portadoras 
de doenças contagiosas7. 

Os Wari' estão "presos" aos postos da FUNAI devido a fatores de ordem 
prática: remédios, comércio de certas mercadorias e escolas para seus filhos. 
No entanto, é difícil alimentar uma família quando se vive no posto. Caça, 
peixe, frutas e solos férteis tornam-se inevitavelmente escassos nas vizinhan
ças das aldeias sedentárias e populosas. Os indivíduos têm que percorrer 
distâncias cada vez maiores em busca de alimentos, dispendendo enorme 
energia no transporte de produtos (Conklin, 1991). Devido às necessidades 
de deslocamento, em muitos casos os adultos deixam a aldeia antes de 
completarem os tratamentos à base de antibióticos ou antimaláricos, 
favorecendo o processo de resistência dos micróbios às drogas usuais. 

Os conflitos entre prioridades administrativas e prioridades culturais/e-
cológicas refletem as visões fundamentalmente opostas das duas sociedades 
com relação à saúde. Os Wari' vêem nos cuidados com a saúde e com os 
meios de subsistência a base para uma saúde individual e coletiva adequada. 
O planejamento administrativo, por sua vez, tem dado prioridade à criação 
de infra-estrutura clínica e centralizada voltada para ações curativas. 

Até os anos 80, a assistência governamental aos Wari' era incipiente. 
Entre 1983-1989, a FUNAI recebeu verbas consideráveis do Programa 
POLONOROESTE (projeto conjunto do governo brasileiro e Banco Mundial). 
Em resposta a críticas ao Banco quanto aos impactos negativos dos projetos 
financiados, particularmente do ponto de vista social e ambiental, o 
POLONOROESTE contemplou recursos para demarcação de terras indígenas 
e para projetos em saúde, educação e desenvolvimento econômico8. As 
verbas destinadas aos Wari' permitiram a criação de uma infra-estrutura 
administrativa maior para a FUNAI. Entre 1983-1986, cada posto de saúde 
na área Wari' testemunhou uma atividade febril, com a construção de 



enfermaria, escola, centro administrativo e residências de alvenaria, além de 
eletrificação. 

Price (1989) observou que o projeto POLONOROESTE parecia mais 
preocupado em auxiliar os postos indígenas do que os próprios índios. 
Contudo, o programa também contemplou melhorias na Casa do Índio, a 
constituição de equipes de saúde volantes, atividades de vacinação e 
construção de infra-estrutura sanitária mínima nos postos e aldeias. Este 
último aspecto não logrou sucesso devido ao planejamento inadequado, 
levando ao seu esvaziamento já em finais do anos 80. 

A expansão dos serviços médicos promovida pelo POLONOROESTE 
trouxe benefícios imediatos para a saúde dos Wari'. A mortalidade caiu a 
níveis sem precedentes. Em 1986, houve 36 nascimentos e somente 5 mortes, 
numa população de 1.300 pessoas. Nenhuma das mortes foi devido à 
desidratação, a principal causa de mortalidade infantil na fase anterior à 
implantação do programa. 

No entanto, as baixas taxas de mortalidade alcançadas durante este 
período foram obtidas com base em elevados e insustentáveis custos. Todos 
os serviços médicos continuaram fora do alcance dos índios, já que não se 
pensou em capacitá-los minimamente para o dia em que, inevitavelmente, 
os recursos findassem. Quando as verbas se esgotaram em 1989, vários 
aspectos do sistema rapidamente sucumbiram. Sem dinheiro para a compra 
do óleo diesel, os geradores elétricos pararam e barcos e motores já não 
podiam ser consertados. Além da dependência e incapacidade de auto-
sustentação, as verbas do POLONOROESTE ajudaram na criação de uma 
infra-estrutura permanente que concretizou o modelo de posto indígena 
ecologicamente inadequado. A implantação de uma infra-estrutura 
permanente com construções de alvenaria obrigou a FUNAI a manter os 
postos nos mesmos locais de forma definitiva, apesar da necessidade Wari' 
de mobilidade9. 

Conseqüências da dependência 

O sistema médico contemporâneo implementado pela FUNAI caracteri
za-se por uma hierarquia de dependências. Em termos de comunidade, os 
Wari' dependem dos auxiliares de enfermagem no que tange aos cuidados 
básicos. Não raro, diferenças lingüísticas e/ou culturais dificultam sobrema
neira a comunicação entre as partes. 

De maneira geral, os problemas graves resultam do fato da vida social 
dos funcionários ser centralizada na cidade e não nos postos indígenas onde 



trabalham. Muitos auxiliares de enfermagem são solteiros e a maioria tem 
família na cidade. Devido ao isolamento e falta de conforto nos postos, raros 
são aqueles funcionários que abdicam da chance de deslocarem-se para a 
cidade por uns dias que seja. Na ausência do auxiliar de enfermagem, a 
responsabilidade pelo atendimento recai sobre o professor ou outro 
funcionário do posto, via de regra despreparados para o exercício da função. 
Entre 1985 e 1987, várias urgências médicas ocorreram justamente na 
ausência do auxiliar de enfermagem, sendo que, em um caso, o paciente veio 
a falecer. 

Por sua vez, os auxiliares de enfermagem dependem da equipe da Casa 
do índio em Guajará-Mirim, tecnicamente melhor preparada e equipada para 
diagnóstico e tratamento. Algumas comunidades Wari7 têm a sorte de 
contarem com profissionais mais competentes, responsáveis e comprometi
dos com o trabalho. Em outras aldeias, no entanto, os auxiliares de 
enfermagem são mal treinados e desmotivados. Inseguros no exercício de 
suas atividades e carentes de supervisão, treinamento e equipamentos 
básicos para o diagnóstico de malária e helmintoses, por exemplo, passam 
a depender enormemente da Casa do índio, criando uma situação de fluxo 
contínuo de índios da aldeia para a cidade. Esta prática não somente 
encarece sobremaneira os serviços, como também compromete a própria 
vida familiar, particularmente no que se refere à produção de alimentos, já 
que os doentes fazem-se acompanhar de indivíduos adultos saudáveis. 
Durante uma semana em 1987, 15% da população Wari' havia sido 
encaminhada para a Casa do índio, a maioria com malária, potencialmente 
tratável na própria aldeia. 

Apesar do reconhecimento dos elevados custos deste sistema por parte 
dos próprios administradores da FUNAI, agravado pelas contas extras 
referentes à alimentação e compra de roupas para a crescente "população" 
abrigada na Casa do índio, a reversão da situação tem sido difícil mesmo 
após a implementação de medidas visando garantir a presença dos 
funcionários nas aldeias. Em muitos casos, em virtude da limitada competên
cia técnica de vários auxiliares de enfermagem, os próprios funcionários da 
Casa do índio, não confiantes no prosseguimento das ações terapêuticas nas 
aldeias, optam por manter os pacientes na cidade por mais tempo. Esta 
situação de dependência entre os vários níveis do sistema de atenção à 
saúde dos Wari' traz prejuízos tanto para os índios quanto para a FUNAI. 



Assistência médica culturalmente adequada 

Na última década, algumas estratégias alternativas têm sido propostas 
no que se refere à assistência à saúde indígena. Em primeiro lugar, a 
fitoterapia tem sido encorajada como forma de contrabalancear o uso 
excessivo e abusivo de antibióticos e outras drogas. Em segundo lugar, a 
proposta de treinamento de agentes de saúde indígenas tem sido colocada 
como uma alternativa para minimizar os problemas decorrentes do total 
controle dos serviços de saúde pela FUNAI. Os agentes de saúde indígenas 
não estão sujeitos às barreiras lingüísticas e culturais enfrentadas pelos 
auxiliares de enfermagem. Além disso, possuem um grau de afinidade e 
familiaridade com a vida rural que favorece o estabelecimento de uma 
melhor relação com a comunidade. Programas que promovam e fortaleçam 
a fitoterapia e os agentes de saúde valorizam a cultura indígena. Experiên
cias promissoras baseadas nestes princípios têm se desenvolvido em algumas 
comunidades indígenas tanto no Brasil como em outros países. Entretando, 
deve-se atentar para o fato de que o que funciona em um determinado 
grupo não é necessariamente e automaticamente transferível para outro. 

Entre os Wari', alguns programas que visavam a melhoria da saúde e 
nutrição falharam por terem sido elaborados por profissionais possuidores 
de uma compreensão limitada acerca de aspectos específicos da ecologia, 
cultura e organização social do grupo10. Mencionou-se anteriormente neste 
trabalho que certos usos fitoterápicos ocidentais entram em conflito com as 
tradições etnobotânicas Wari'. Outros campos de conflito dizem respeito às 
relações entre o trabalho em saúde implementado por agentes não-indígenas 
e as relações sociais Wari'. Em 1991, um grupo de jovens Wari' iniciou um 
treinamento em cuidados primários em saúde sob a coordenação do médico-
administrador de Sagarana. O resultado do treinamento ainda precisa ser 
avaliado, mas alguns adultos Wari' já manifestaram reservas. Enquanto o 
xamanismo funciona como uma atividade de tempo parcial, o auxiliar de 
enfermagem precisa estar presente na aldeia o tempo todo. Com isso, torna-
se difícil conciliar o padrão de trabalho Wari', que implica em freqüentes 
saídas da aldeia, com o trabalho em tempo integral demandado no posto. 
Além disso, apesar dos anos de contato, a sociedade Wari' tem se mantido 
essencialmente igualitária. Se um agente de saúde indígena passa a receber 
salário ou a viver às custas das contribuições dos membros da comunidade, 
ele ou ela estará entrando em um novo patamar econômico e social cujas 
repercussões sobre a sociedade como um todo podem ter conseqüências 
imprevisíveis. Os próprios Wari' são relutantes em atribuir responsabilidades 



de atenção à saúde nas mãos de agentes indígenas. Temem, por exemplo, 
que isto possa exacerbar conflitos sociais já existentes. 

Como todas as pequenas sociedades, os Wari' constituem um emaranha
do de "feudos" familiares, entrecortados por rivalidades e permanentes 
ressentimentos. Quando ocorre uma morte, os parentes por vezes desabafam 
sua dor e raiva culpando os funcionários da FUNAI. Algumas vezes chegam 
mesmo a ameaçar ou tentar alguma violência contra o auxiliar de enferma
gem do posto. Nestes casos, a condição de não-índio fornece alguma 
proteção. Já os agentes indígenas não gozarão desta proteção, o que poderá 
gerar violência e separatismo. 

Ε interessante mencionar que alguns Wari7 posicionam-se contrários à 
disposição de determinados grupos de profissionais de saúde e antropólogos 
que acreditam ser a passagem do exercício dos cuidados básicos de saúde 
dos agentes ocidentais para os próprios indígenas uma maneira de superar 
as dificuldades e limitações impostas pelo sistema em vigor. Para eles, esta 
responsabilidade deve permananecer nas mãos dos profissionais de saúde 
ocidentais, uma vez que não há garantias acerca dos efeitos advindos do 
envolvimento de membros da comunidade na provisão destes serviços. 
Conceitos como "tecnologia apropriada", "controle comunitário" e "transfe
rência de autoridade" precisam ser melhor examinados à luz de situações 
sociais e sistemas de crenças e práticas culturais específicas. Um modelo 
único pode não ser adequado para a realidade de todas as populações 
indígenas. 

O exemplo dos Wari' demonstra a importância vital de uma assistência 
médica ocidental competente. A experiência com o projeto POLONOROESTE 
mostra que o aperfeiçoamento dos serviços de saúde pode reduzir os níveis 
de morbidade e de mortalidade, ao mesmo tempo que expõe problemas e 
contradições inerentes à reprodução de um modelo assistencial essencialmen
te urbano. Visando pôr em prática sistemas de saúde mais eficientes, 
sustentáveis e culturalmente adequados, faz-se necessário que estes sejam 
elaborados em consonância com a população a qual se destina e a qual 
caberá, em última instância, a tarefa de harmonizá-lo com a ecologia local, 
as relações sociais e seus próprios procedimentos médicos tradicionais. 
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NOTAS 

1. Emprego o termo "pré-contato" com referência à sociedade Wari' previamente ao estabelecimento de relações 
pacíficas com a sociedade brasileira. Para os Wari' estes períodos são claramente distintos, dado que suas vidas 
e experiências em relação à doença e morte mudaram radicalmente entre 1956 e 1962. A distinção é menos 
clara do ponto de vista epidemiológico. Antes de 1956, os Wari' não estavam isolados das influências do 
mundo externo, já que experimentaram contágio indireto com certos patógenos até então desconhecidos, o que 
os marcou profundamente. 

2. Nas décadas de 40 e 50, as epidemias tornaram-se mais freqüentes e νirulentas à medida que seringueiros, 
garimpeiros e colonos passaram a penetrar no território Wari' durante e depois da Segunda Guerra Mundial. 
Os homens Wari', em busca de ferramentas de metal, saqueavam habitações não-indígenas, quando 
experimentavam alimentos e consumiam água e outras produtos. Os Wari' da região dos rios Lage e Ribeirão 
percebiam que muitos adoeceram depois destas incursões, apresentando diarréia, febre e icterícia, alguns 
chegando a morrer. Os Wari' atribuíam essas doenças a algum tipo de "veneno" presente nas casas brasileiras. 

3. Dados genealógicos indicam que o número de mortes causadas por doenças com sintomas característicos 
da malária (febre, calafrios e dores no corpo) aumentou enormemente nas aldeias dos rios Lage e Ribeirão nas 
décadas de 40 e 50. Nessa época, um grande contingente populacional, incluindo garimpeiros e coletores de 
castanha-do-pará, e, posteriormente, colonos ligados a uma colônia agrícola administrada pelo governo, foi 
assentado em uma área localizada ao norte de Guajará-Mirim. Atualmente, os habitantes destas aldeias 
classificam a malária como "doença Wari", reconhecendo seus sintomas como os mesmos que acometeram a 
população no período pré-contato. Em contraste, na área do rio Dois Irmãos, onde durante o período pré-
contato ocorreram poucas mortes por doenças que apresentavam sintomas semelhantes à malária, seus 
habitantes classificam-na como "doença civilizada". 

4 Das 400 mortes reportadas para o período pré-contato, 158 (40%) foram atribuídas a outras causas que não 
doenças: mortes violentas provocadas por nâo-índios (27% das mortes ocorridas no período), acidentes em 
geral, acidentes ofídicos, ataques de onça, infecções secundárias resultantes de picadas de animais e outros 
ferimentos, violência intertribal, mortes de crianças na fase perinatal e mortes de mulheres por complicações 
no parto. 
5. Os sintomas das doenças referidas para o período pré-contato dos Wari' são consistentes com a possi
bilidade da ocorrência dos seguintes agentes etiologicos: viroses endêmicas (infecção por herpes vírus, 
citomegalovírus, Epstein-Barr, arbovirus e, possivelmente, o vírus da hepatite Β e da variola); enteroparasi¬ 
toses; malária (Plasmodium falciparum e P. vivax); bacterioses (enterobacterioses, estafilo-estreptococoses e, 
possivelmente, tétano, difteria e coqueluche); toxinas e alérgenos de origem animal e vegetal (pólen, fungos, 
peçonhas). 
6. A proteção aos direitos dos Wari' à terra resulta em grande parte do trabalho do sertanista Francisco 
Meireles, que deu início ao processo de reconhecimento legal de seu território imediatamente após o inicio dos 
contatos. No entanto, com relação à demarcação das áreas situadas próximas à fronteira com a Bolivia, as 
mesmas ainda não foram homologadas. 



7. Os problemas ligados à subsistência dos Wari' vêm-se exarcebando pelo fato de algumas comunidades 

terem sido deslocadas para locais onde, apesar da facilidade de acesso à cidade, os solos sâo pobres. A aldeia 

de Santo André, por exemplo, foi deslocada das margens do rio Dois Irmãos, onde há abundância de terra 

fértil, para as margens do rio Pakaas Novas, onde as áreas de solo adequado para o plantio de milho mais 

próximos ficam a 12 quilômetros de distância da aldeia. Apesar dos administradores argumentarem que a 

relocação visou facilitar o acesso à assistência médica, o novo local apresenta maior incidência de malária e 

de outras doenças como a gripe, o que possivelmente resulta de contatos mais freqüentes com habitantes da 

cidade. 

8. Com características típicas de um programa de desenvolvimento ortodoxo, as políticas do POLONOROESTE 

foram formuladas e implementadas verticalmente. Após cinco anos de seu início, apenas uns poucos Wari' 

tinham conhecimento do programa e nenhum deles havia sido consultado sobre suas metas ou prioridades. 

Os recursos do Projeto acabaram destinados majoritariamente para custos administrativos. Segundo Mancuso 

(1986), 70% das verbas locais destinaram-se ao custeio das atividades de administração da FUNAI e ao 

pagamento de salários. 

9. O descontentamento dos Wari' frente a políticas da FUNAI que não se harmonizavam com suas neces

sidades culminou em uma áspera confrontação que eclodiu em 1986. Na ocasião, mais de cem Wari' 

abandonaram Ribeirão após a morte de uma pessoa. A comunidade deslocou-se em massa para um novo local 

(localizado na Área Indígena Laje), que eles consideravam mais saudável e rico em peixe e caça. Somente oito 

pessoas permaneceram na antiga aldeia e estas também manifestavam a intenção de abandoná-la. Ironicamen

te, os funcionários da FUNAI haviam recentemente finalizado os últimos retoques em três novos prédios 

administrativos no posto da aldeia de Ribeirão. Os administradores opuseram-se, de modo inflexível, à 

mudança de localização do posto. Sob pressão, os índios retornaram, ainda que contrariamente à sua vontade. 

10. Este foi o destino do programa de "roça coletiva" introduzido pela FUNAI no início dos anos 80, que 

objetivava melhorar a nutrição dos Wari' e, ao mesmo tempo, arrecadar lucros com a venda das colheitas. Os 

homens Wari' foram persuadidos a trabalhar em equipes, sob a direção do técnico agrícola da FUNAI, no 

cultivo de uma grande roça com um único cultivar comercial (no caso, arroz ou feijão). As "roças coletivas" 

foram bombardeadas por uma série de problemas ecológicos e técnicos (Conklin, 1991), mas uma outra 

importante razão do fracasso residiu no fato de não ter sido levado em consideração a organização social dos 

Wari' e seu esquema de trabalho. O plano de ação era baseado em uma imagem genérica da sociedade 

indígena como "comunitária", onde os indivíduos trabalham coletivamente e compartilham os frutos de seu 

trabalho. Na sociedade Wari', no entanto, os indivíduos trabalham a terra agrupados em pequenos grupos 

familiares. A produção agrícola pertence e é distribuída pela pessoa que efetivamente a produz. Além disso, 

são as mulheres, e não os homens, que tradicionalmente fazem as plantações. Quando os técnicos agrícolas 

retiravam-se após o plantio das roças, ninguém se sentia responsável pela plantação, encarregando-se da 

capina e dos cuidados gerais, uma vez que elas não pertenciam a ninguém. Em algumas aldeias, famílias 

passaram fome porque, esperando subsistir dos alimentos e dos lucros provenientes da "roça coletiva", não 

plantaram suas próprias. 
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