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Prefácio

 

Não seria necessário Chegar ao fim da leitura de Saúde Indígena em

Perspectiva, coletânea organizada por Carla Teixeira e Luiza Garnelo, para concluir

que este volume constitui aporte necessário para reflexões sobre a gênese, as influ—

ências e os rumos das políticas públicas no campo da saúde dos povos indígenas

no Brasil. Trata—se de um livro singular e relevante.

Sobretudo desde a década de 1980, vem sendo construído um sólido corpo

analítico sobre a trajetória das políticas públicas voltadas para os povos indígenas.

Profundamente impregnada pelos diálogos entre história e antropologia, um dos

fios condutores dessa linha de análise tem sido a questão do poder tutelar, ou seja,

o corpo de ideias e ações sistematicamente implementado pelo Estado e dirigido aos

povos indígenas a partir do início do século XX. Esta coletânea expande para o campo

da saúde indígena esse importante mote reflexivo sobre o chamado indigenjsmo,

com particular atenção para as imbricações entre os contextos da macropolítica

de longa duração e da microssociologia das interações de poder no cotidiano de

atenção à saúde indígena, conforme Teixeira e Garnelo apontam na Apresentação.

Isolamento, extinção, marginalidade e vulnerabilidade são conceitos que

permeiam muito das análises desenvolvidas nesta coletânea. São aqui dissecadas

as matrizes ideológicas que têm norteado as ações estatais dirigidas aos povos

indígenas, em geral pensados como habitando espaços distantes e recônditos, sem

presença no futuro do país. Como mostram diversas contribuições neste livro, a

imagem de um país cindido entre litoral e sertão, tão estruturante do pensamento

social brasileiro ao longo do século XX, refletiu—se também na saúde indígena.

Nessa linha, em vários capítulos se aborda a inserção das ações de saúde dirigidas

aos povos indígenas na narrativa mais ampla acerca da construção do imaginário

de brasilidade.

Embora até os anos 1980 predominassem prognósticos de desaparecimento

dos povos indígenas como segmentos culturalmente diferenciados, nas últimas três

décadas houve não somente uma guinada demográfica, marcada por rápido cres-

cimento populacional, como também um fortalecimento dos movimentos sociais e

políticos alinhados com a defesa dos direitos indígenas no país. Assim, passou—se de
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um regime de concepção e gestão de ideias e pessoas pautado na perspectiva do
eventual desaparecimento para outro, no qual a questão da permanência demográ—
fica, sociocultural e política dos povos indígenas se firmou no horizonte. Ao longo do
tempo, portanto, observa—se um amplo movimento do pêndulo, que vai desde polí—
ticas francamente assimilacionistas & outras que enfatizam o direito à diferença, o que
se reflete nos mais diversos campos de atuação estatal, como a educação, a questão
fundiária e a saúde. Por sua vez, os conteúdos da Constituição de 1988 podem ser
vistos como a manifestação, no plano jurídico maior, dessa transformação.

Ao mesmo tempo que nos capítulos deste volume se evidenciam as
camadas sob as camadas (históricas, políticas etc.) que influenciaram as matrizes
ideológicas no campo da saúde indígena ao longo do século XX, a atual configuração
das políticas públicas também está sob escrutínio. Por meio da análise dos docu—
mentos que embasam as atuais políticas em saúde, de um olhar antropológico para
conteúdos musealizados derivados de ações da saúde pública e de pesquisas etno—
gráficas sobre práticas de cuidado e a atuação de profissionais da saúde indígena,
as contribuições aqui reunidas ajudam a compreender as mutações experimentadas
nas matrizes ideológicas em tempos mais recentes.

As organizadoras, na Apresentação, Chamam atenção para o aumento
dos estudos no campo das Ciências sociais sobre a saúde indígena, revertendo
uma situação marcada pelo silêncio sobre o tema. Considero que essa transição &
que aludem faz parte de um processo maior de mudança dos eixos e orientações
da produção de conhecimento sobre a saúde indígena no Brasil. Nesse sentido, a
perspectiva de reversão do Silêncio na produção socioantropológica tem muitas
complementaridades corn a reversão da invisibilidade demográfica e epidemioló—
gica dos povos indígenas que tem marcado o campo da saúde coletiva nas últimas
décadas, e Saúde Indígena em Perspectiva é um importante passo na definitiva
inserção do tema da saúde indígena nesse campo.

Espera—se que essas discussões, que focalizam as sociedades indígenas
considerando sua permanência, cada vez mais se consolidem e se Vinculem à cres—
cente Visibilidade das próprias vozes indígenas no cenário sociopolítico brasileiro. Os
tempos atuais não são os mais favoráveis, de modo que um coro afinado de vozes,
em seus diversos tons, faz—se cada vez mais necessário para garantir o avanço nas
políticas públicas em prol dos povos indígenas.
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