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Apresentação

 

Se há algo que chama a atenção na produção das ciências sociais sobre a

saúde indígena no Brasil é o crescimento de suas investigações nos últimos dez

anos. No que se refere ao volume de investigações, observa—se que de nove teses

e dissertações produzidas na década de 1990 passou-se a 36, ou seja, um aumento

de quatro vezes em dez anos (Teixeira Er Dias da Silva, 2013). É claro que, se con-

siderarmos o total de teses e dissertações das ciências sociais, esse número per—

manece proporcionalmente pequeno. Contudo, não podemos analisar a importância

da antropologia nos estudos de saúde indígena somente por tais números. É preciso

considerar sua relevância na interface com outros campos disciplinares, tais como:

saúde coletiva, enfermagem, epidemiologia, psicologia etc. Referirno—nos à capa—

cidade de diálogo que os antropólogos que pesquisam esse universo têm demons—

trado e à escuta que vêm obtendo por parte de seus pares de outros campos de

conhecimento. Na ausência de levantamentos sistematizados, um bom indicador

do fôlego interdisciplinar da saúde indígena pode ser aferido pela consulta aos

periódicos do campo da saúde. Urna consulta às bases bibliográficas Virtuais mostra

que, ao longo da primeira década do século XXI, observou—se um significativo

incremento das publicações sobre saúde indígena.

Para a primeira década do século XXI, 38 títulos1 — com interface entre

ciências humanas, sociais e saúde — foram encontrados, sendo que 26 deles abor—

davam direitos indígenas à saúde, política, financiamento e gestão do Subsistema

de Atenção à Saúde. Do total dessas 26 publicações, oito foram artigos em perió-

dicos; sete foram livros ou capítulos de livro; e 1 1 publicações em páginas da web

ou CD—ROM. Outros temas encontrados na revisão foram organização dos serviços

de saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) com quatro publica-

ções encontradas (três artigos em periódicos e um capítulo de livro); cinco sobre

controle social em saúde indígena, sendo três artigos em periódicos e dois capítulos

de livros; e um artigo em página da web. Três artigos em periódicos não puderam

ser classificados como agrupamento específico — um deles historiou & política de

saúde indígena, outro tratou de saúde, cultura e desigualdades sociais e o terceiro

abordou a Política de Saúde Indígena Vista por meio de um museu. Também foi
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encontrado um livro tratando de transição alimentar e mudança cultura] indígena.
Outras publicações foram identificadas, mas excluídas deste levantamento por

tratarem de temas pouco permeáveis ao campo das ciências sociais e saúde.

Para se entender esse incremento é preciso inseri—lo em pelo menos dois

contextos mais abrangentes: 1) a ampliação dos programas de pós—graduação e

do espaço de reflexão e troca de experiências de investigação propiciado pelas
organizações científicas;2 e 2) o processo de democratização no país e a implantação
do Subsistema de Saúde Indígena. Se o primeiro concerne ao dinamismo que a

pós—graduação viveu a partir de sua modernização nos anos 1960,3 o segundo con-
texto — a nosso ver mais relevante para a compreensão do processo em foco —
refere—se à Constituição de 1988 em seus desdobramentos, tanto para os marcos
legais dos direitos indígenas quanto para a saúde como um direito universal.

Muitos são os estudos sobre a importância da atual Constituição para o

reconhecimento do direito dos indígenas de viverem segundo suas tradições e,

portanto, do direito à existência em sua condição diferenciada; bem como para a
afirmação legal de sua capacidade processual e, consequentemente, para o enfra—

quecimento do regime de tutela e fortalecimento das condições propiciadoras de

articulações políticas regionais e nacional dos povos indígenas.4 Muitas são também
as reflexões sobre o movimento de Reforma Sanitária que, tendo como marco a
8a Conferência Nacional de Saúde em 1986, norteou os princípios que orientaram &
universalização do direito à saúde nos termos do Sistema Único de Saúde (SUS) —

artigo 196 da Constituição de 1988 — e foi arena para alianças com o movimento

indígena, contribuindo assim para & institucionalização de um subsistema diferen—
ciado no âmbito do SUS para a atenção básica à saúde dos povos indígenas.5

Pouco, entretanto, tem sido escrito sobre a centralidade desse processo

político para a confluência de relevâncias empíricas e prioridades de agenda de
pesquisa — sendo esta a hipótese em que apostamos —, que foi fundamental não

só para o desenvolvimento das pesquisas das ciências sociais em saúde indígena,
mas também para sua qualidade interdisciplinar e tendência & convergir em dois
grandes eixos de investigação: 1) itinerários terapêuticos, práticas tradicionais e
biomedicina, representações do adoecer e do curar; e 2) relações políticas em que
se inserem os processos de adoecimento e cura, no que se refere tanto ao tipo de
atenção à saúde prestada aos indígenas como à diversidade de formas de participa-
ção indígena na Política de Saúde Indígena — sem que, e isto é o mais interessante,
essas ênfases distintas se cristalizern em grupos excludentes de pesquisadores

(Teixeira Er Dias da Silva, 2013).

Sob a inspiração dessa confluência, e atualizando—a aos desafios que ora
se delineiarn, foram escritos os capítulos reunidos nesta coletânea.

As inquietações teórico—investígativas que consolidaram & proposta de
organizar uma publicação cujo mote seria refletir sobre as matrizes institucionais,



históricas e ideológicas da saúde indígena remetem a duas lacunas detectadas na

literatura afim. De um lado, o diálogo entre antropólogos, sociólogos e historiadores

identificou um silêncio sobre os povos indígenas nos estudos desenvolvidos sobre

a saúde pública no Brasil; de outro, a interação contínua entre antropólogos estu—

diosos da saúde indígena e do indigenismo revelou a carência de reflexão sobre a

afinidade observada entre os valores e práticas da tutela indígena e os da política

diferenciada para a saúde indígena.

Nessa perspectiva, um horizonte comum de preocupações teórico—

metodológicas foi se delineando nos encontros entre os pesquisadores (simpósios,

seminários, bancas de mestrado e doutorado, grupos de trabalho e publicações

conjuntas), incluindo os — mas não apenas entre eles6 — colaboradores desta publi—

cação. No percurso de tradução de tais preocupações na organização desta cole-

tânea, reconhecemos transformações que qualificam & concretização de qualquer

projeto em uma ação no mundo. Contudo, a compreensão originalmente compar-,

tilhada manteve sua dupla orientação. Por um lado, a necessidade de se levar em

consideração o processo político nacional de mais longa duração para investigar

a realidade indígena no que concerne às ações contemporâneas em saúde; por

outro, o entendimento acerca da imprescindível articulação entre os contextos da

macropolítica e os da microssociologia das interações de poder no cotidiano de

atenção à saúde indígena.

Assim, a contribuição dos autores que participam deste livro deve ser

entendida como um esforço conjunto de entendimento da atual política pública de

saúde indígena à luz de seus antecedentes históricos no que concerne à configuração

de valores e da engenharia institucional, tanto no âmbito das políticas de saúde

quanto no das políticas indigenistas. Mediante esse recorte, todos buscaram ampliar

a compreensão dos limites e possibilidades da implementação do Subsistema de

Saúde Indígena, assim como da produção de diretrizes políticas nas instâncias

governamentais de interesse na implementação das políticas sociais dirigidas às

minorias étnicas no país e dos resultados até aqui obtidos.

Organizada em duas partes — a primeira intitulada “As matrizes indigenistas

e sanitaristas" —, esta coletânea tem início com o “Revisitando & tutela: questões para

se pensar as políticas públicas para povos indígenas”, produzido por Antonio Carlos

de Souza Lima, que delineia urn consistente perfil de atuação do Estado brasileiro

no tocante aos povos indígenas. O autor debruça—se sobre a trajetória do poder

tutelar, caracterizado pelo monopólio dos atos de definir e controlar a população

sobre a qual ele incide; esmiúça os campos de conhecimento que o constituíram, as

formas que assumiu ao longo do contato interétnico e os modos intrínsecos como

se ligou à própria formação da nação brasileira. O argumento de Souza Lima leva a

uma interessante reflexão sobre os desdobramentos da política indigenista que, se

por um lado diferencia os grupos étnicos ao torná—los objeto de uma proteção espe—
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cial, por outro nega suas singularidades ao objetificá—los como “índios genéricos".
Tal movimento os torna alvo da ação padronizada do órgão indigenista e de seus
agentes, que intervêm de modo abrangente, não apenas em âmbito nacional, mas
também nos ambientes microcotidianos das aldeias, onde geram novas formas de
socialização produzidas na interface de colonizador e colonizados que expressam a
ação diferenciada do indigenismo moderno. O autor se interroga — e direciona esta
indagação também para o leitor — sobre continuidades/descontinuidades que pos—
sam existir entre a ação do órgão indigenista oficial e aquela exercida pelos agentes
sanitários, cuj as origens e trajetórias são muito distintas daquelas percorridas pelo
sertanismo oficial.

Souza Lima encontra pontos comuns entre a ação indigenista e as práticas
dos profissionais da saúde cujo domínio sobre técnicas salvadores de Vidas, asso—
ciadas ao caráter heroico e messiânico autoatribuído ao trabalho que desenvolvem,
redundam — deliberada ou involuntariamente — em destituição da legitimidade
dos saberes indígenas sobre a doença e a saúde, de resto desconhecidos pelos
especialistas em saúde. Ainda que operando em contextos contemporâneos e em
espaços sanitários que só recentemente passaram & povoar o cenário das relações
interétnicas, tais práticas sanitárias — assim como as indigenistas — ativam no seu
cotidiano as estratégias tutelares de minorização das populações indígenas, reve-
lando & abrangência e & capilaridade da ideologia tutelar do indigenismo muito
além das suas instituições originárias.

No capítulo seguinte, “Antropologia e Medicina: a saúde no Serviço de
Proteção aos Índios (1942—1956)", Carolina Arouca e Nísia Trindade Lima efe—

tuam um estudo da trajetória de órgãos de interesse para as políticas de saúde e a
política indigenista, no espaço de tempo compreendido entre as décadas de 1940
e 1950. Mediante um acurado olhar sobre a atuação do Serviço de Proteção aos
Índios (SPI) — e em particular sobre a seção de estudos deste órgão, a qual teve
contribuição relevante para a formulação das políticas indigenistas no período —,
as autoras destacam a criação do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa) do

Serviço Nacional de Tuberculose, responsável pelo atendimento nas aldeias, e
dimensionam suas estratégias institucionais para transformar tal cuidado em política
pública. Em sua busca de explicar a ausência da temática indígena nas políticas
nacionais de saúde pelo menos até a década de 1950, Arouca e Lima avançam na
análise da fragmentação das instituições públicas encarregadas desses distintos
campos de ação (sanitária, indigenista, endemias rurais e outros) e dos meandros
da ambígua relação entre o Estado nacional, as populações indígenas e as concep—
ções das elites sobre nacionalidade. Analísam as interfaces e os desencontros do
indígenisrno sanitário com as ações do Departamento Nacional de Saúde, cujo foco
principal era a população sertaneja, Vista como elemento-chave na construção da
nação, o que teve, entre suas implicações, o não estabelecimento de prioridades



para os problemas sanitários das populações indígenas mantidas na obscuridade

pelas políticas oficiais de saúde, apesar dos esforços do Susa.

O terceiro capítulo, “Campanhas públicas, populações (quase) invisíveis:

endemias rurais e indígenas na saúde pública brasileira”, produzido por Gilberto

Hochman e Renato da Silva, trata de um tema bastante original: & invisibilidade

dos povos indígenas para as autoridades sanitárias do país, ao longo de quase todo

0 século XX. A temática se reveste de especial importância quando lembramos que

as primeiras décadas daquele século foram aquelas em que os poderes estatais

encastelados no litoral do país empreenderam & conquista sistemática dos cha-

mados “sertões", representados, na época, pelo Planalto Central e pela Amazônia.

Naquele momento, de acordo com os autores, ainda que a população majoritária

nos espaços rurais fosse formada por indígenas e mestiços (caboclos), oriundos dos

fluxos e refluxos do processo colonizador que era apenas intermitente até o início

do século XX, eles nunca foram priorizados pelo sanitarisrno campanhista, em que

pese & propalada preocupação com as condições de saúde dos trabalhadores rurais.

Ainda que desenvolvam abordagens distintas, Arouca e Lima partilham

com Hochman e Silva a análise do cenário evolucionista que produziu a política

indigenista no Brasil, marcada pela ideia de degradação progressiva das culturas

indígenas, tomadas como inferiores ou insuficientemente desenvolvidas, e de sua

inexorável metamorfose em sertanejos, estes sim, entendidos como destinatários

de políticas sociais, ou pelo menos da retórica dos governantes. Porém, indepen—

denternente de qualquer retórica oficial, indígenas e sertanejos igualavam—se na

mesma carência de acesso aos serviços e ações de saúde.

Não sendo monolíticas, tais iniciativas coexistiam com uma preocupação

humanística corn a preservação dessas culturas, antes que se extinguissem, e com

as denúncias de uma péssima situação sanitária dos povos indígenas, empreendidas

por urna militância instalada no órgão indigenista oficial, interessada em associar

a investigação antropológica com ações voltadas para a solução de problemas coti—

dianos enfrentados pelos grupos étnicos. Nesse âmbito destaque—se & atuação de

Darcy Ribeiro, tido como um dos antropólogos que mais adentraram o campo da

saúde. Ao se recusar a adotar uma explicação empobrecedora e unicausal de uma

suposta incapacidade biológica indígena para enfrentar os agentes transmissores de

doenças, ele logrou sucesso em demonstrar as correlações entre epidemias, declínio

demográfico indígena e efeitos deletérios do contato interétníco, promovendo um

salto de qualidade nas explicações causais então vigentes.

Para Hochman e Silva, se tais discussões estavam intimamente ligadas

a um imaginário de brasilidade forjado por cronistas e romancistas como Euclides

da Cunha e Monteiro Lobato, que atribuíram (positiva ou negativamente) aos

sertanejos & condição de alicerce da nação, elas coexistem com o vivido retrato

feito por sanitaristas que denunciavam as mazelas das populações rurais e ten—
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tavam saneá—las mediante a adoção de tecnologias biomédicas de prevenção e
tratamento de doenças transmissíveis. Tão invisíveis quanto os indígenas eram
as desigualdades sociais que estavam na origem dos elevados perfis de morbi-
mortalidade denunciados pelos sanitaristas em seus relatórios e missões nas áreas
rurais do país. Entretanto, se os sertanejos foram incorporados como elementos de
construção da nação, a ser integrada e consolidada mediante a adição dos sertões
ao cenário econômico daquele período, o mesmo não ocorreu com os índios, que
permaneceram & cargo do SPI, mantendo—se & disjunção entre a ação de governo
e as necessidades das minorias, que perdurou até os anos 1990. A invisibilidade
indígena, porém, não se traduzia em ausência de intervenção governamental;
sua capacidade de dificultar a penetração das frentes econômicas nas áreas ainda
ermas do país continuou exigindo ação indigenista com Vistas & pacificá—los. Já no
campo da saúde, a prestação de ações sanitárias dirigidas aos indígenas prosse—
guiu, ainda que sem reconhecimento de sua identidade singular. A continuidade
dessas estratégias persistiu até a segunda metade do século XX, sendo alterada
somente durante a ditadura militar, que tirou os povos indígenas da condição de
invisíveis, ainda que fosse para elegê—los corno inimigos internos da nação, que
obstaculizavam & colonização da Amazônia.

Voltado para um período histórico mais recente, o texto de Luiza Garnelo,
“O SUS e a saúde indígena: matrizes políticas e institucionais do Subsistema de Saúde
Indígena”, debruça-se na análise do contexto político e institucional que instituiu
o SUS e um de seus produtos, de interesse para a presente obra, o Subsistema de
Saúde Indígena. Tomando como eixo de investigação as políticas sociais, particu—
larmente aquelas voltadas para a inclusão social, a autora mapeia os atores e os
processos políticos relevantes para a emergência e consolidação da Política Naciona]
de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) & partir da década de 1990, já
no interior do campo da saúde e em franco afastamento do campo indigenista que
monopolizou 0 sanitarisrno indigenista nas décadas anteriores.

Tal polarização recobre, segundo a autora, a coexistência de duas moda-
lidades distintas de política social: o modelo de assistência social, praticado pelo
índigenismo oficial, fundado na premissa de uma incapacidade social de seus
beneficiários; e o da seguridade, pautado pelo princípio da igualdade entre cidadãos,
que rege a política Vigente no SUS e propiciou a emergência de uma política de
saúde dirigida aos povos indígenas. Polarização simétrica ela encontrou na prepon—
derância do gestor federal na atuação indigenista clássica, em contraponto ao
protagonismo atribuído aos poderes locais/munícipais pela política do SUS, gerando
contradições — até o momento insolúveis — na operacionalização da Política de Saúde
Indígena. Garnelo revisa os instrumentos de gestão e regulação das políticas de
inclusão social, como leis, decretos, portarias e planos plurianuais de governo,
buscando apreender como neles se expressa, ao longo das últimas décadas, a



prioridade (ou a ausência dela) dada às minorias indígenas nas iniciativas de inclu-

são social que visavam à redução de iniquidades.

Atenção especial foi dada à atuação da Fundação Nacional de Saúde

(Funasa), órgão que recebeu a incumbência de implantar o Subsistema de Saúde

Indígena. A Funasa é retratada como pouco permeável às mudanças imprimidas à

política nacional de saúde pelo movimento da Reforma Sanitária, () que teria contri-

buído para a fraca incorporação desse subsistema aos planos maiores de tomada de

decisão no SUS, algo constatado na análise documental empreendida pela autora.

A segunda parte do livro, intitulada “O subsistema de saúde indígena em

ação", compreende um conjunto de textos que tratam de temas específicos de alta

relevância para a análise das ações desenvolvidas no Subsistema de Saúde Indígena.

Em termos gerais, podem ser classificados como estudos sobre & operacionalização

da Política de Saúde Indígena que exploram certas facetas da atuação institucional

como a da Funasa e de outros personagens, como os agentes de saúde e de sanea—

mento, médicos, enfermeiros, ao lado de outros que atuam em âmbito comunitário,

independentemente da ação institucional.

O primeiro capítulo da segunda parte, intitulado “Do museu aos manuais:

reflexões sobre o agente indígena de saneamento", e de autoria de Carla Costa

Teixeira. Por meio do escrutínio etnográfico e documental do museu da Funasa e

dos manuais de saneamento escritos nos anos 1940 e 1970 por engenheiros do

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), ela se propõe a entender “a relação entre

conhecimento sobre o mundo e ação no mundo" por meio dos elementos analíticos

selecionados. Empreende urna arqueologia das ações de saneamento implementadas

& partir dos anos 2000 pelos agentes indígenas de saneamento, sob responsabilidade

da Funasa; investiga as matrizes de origem dessas atividades, reconhecidas no

trabalho dos agentes sanitários que atuaram, em décadas anteriores, nas instituições

que confluíram para a formação da Funasa. Nessa trajetória, & autora elege como

foco principal de seu interesse alguns elementos icônicos veiculados pelo museu,

como os manuais de saneamento e seus operadores, os guardas sanitários — da

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucarn) e da Fundação Sesp — e

seus sucedâneos modernos, os agentes indígenas de saneamento. Ainda que pro—

duzidas em momentos temporalmente distintos, a autora confirma uma conti—

nuidade entre concepções e valores das estratégias de ação dos anos 1940 e as

ações empreendidas no século XXI. No caso das modernas ações do Subsistema de

Saúde Indígena, ela investiga como se expressam — e se têm expressão — as dife—

renciações que devem caracterizar uma política dirigida às minorias étnicas, encon—

trando uma concepção de saneamento que também remonta aos anos 1940.

A análise dos diferentes manuais de saneamento mostrou que, mesmo

separados entre si por décadas, eles guardam relevante continuidade na tradição

higienista que os fundamenta. No que se refere a esse tema, a autora assinala, no
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Manual do Agente Indígena de Saneamento da Funasa, & produção de urna image—

tica que naturaliza & convivência indígena com lixo e sujeira, dos quais escapariarn

somente por meio do processo civilizatório mediado pela higiene e pelo saneamento,

os únicos capazes de modificar as condutas insalubres e retirá—los de sua condição

incivilizada. No conjunto, os materiais reforçam a ideia de uma natureza indígena

moralmente desqualificada, & ser resgatada pelo processo civilizatório, & despeito

de si própria. Ao articular a análise de um museu institucional com a de um con-

junto de manuais governamentais, e autora busca assim iluminar duas formas

de conformação dos agentes estatais na saúde pública e seus desdobramentos na

saúde indígena: a fabricação e o compartilhamento de certa memória pública e a

produção de uma moral particular naturalizada sob & manualização de alegadas

orientações técnicas universais.

Na sequência, Cristina Dias da Silva analisa, no capítulo “De improvisos

e cuidados: a saúde indígena e o campo da enfermagem", certas conjunções e

disjunções que cercam & prestação dos serviços de saúde, calcada numa lógica do

conflito no interior das equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSIs), em

um DSEI localizado no estado do Pará. Dias da Silva faz uma abordagem, inédita

nas publicações em saúde indígena, sobre as práticas assistenciais desenvolvidas

no DSEI estudado, buscando apreender o lugar da diferenciação da atenção à saúde,

considerada como um dos pilares da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena.

Ao lado dos elementos explicitados, & autora apreende categorias implícitas — mas

plenamente operantes — como o higienismo, que ela recomenda que seja visto,

simultaneamente, como um corpo de conhecimentos e práticas, mas, também, de

uma espécie de conceito-valor que subjaz às práticas de busca ativa e de promoção

da saúde, cujos sentidos originais foram ressignificados pelos profissionais que atuam

no DSEI. Assim, a investigação revela também elementos do higienismo civilizador

em ação na saúde indígena contemporânea que outro trabalho de Teixeira (2012)

já havia indicado na sua proposta de arqueologia do Manual do Agente Indígena

de Saneamento.

A análise remete também à constituição do campo da enfermagem no Brasil,

representado, no texto, pela atuação de Anna Nery, entendida como figura—chave na

constituição da enfermagem como campo profissional no país. A atuação empírica

de Anna Nery, orientada pela prestação de cuidado, é retomada num plano mais

gerencial — sob influência das correntes inglesas de atuação da enfermagem — na

constituição da Escola de Enfermagem Anna Nery, no Rio de Janeiro, & qual operou

como modelo estruturante do processo formador desses profissionais em território

nacional. Tais modelos de atuação foram reencontrados no campo de pesquisa

mediante a atuação dos profissionais de enfermagem no DSEI investigado. Ali e

autora assinala a importância da hierarquia nas rotinas de trabalho da enfermagem,

que separam os que executam dos que administram & prestação do cuidado, algo



característico do pensamento ocidental e alheio aos modos indígenas de pensar e agir.

Assim, o que seria diferenciado, na atenção prestada à saúde, torna—se mais afeto aos

valores do colonizador, inviabilizando & preconizada diferenciação da atenção.

Esther Jeen Langdon, Eliana Elisabeth Diehl e Raquel Paiva Dias—Scopel

elegeram como objeto de seu interesse a figura do agente indígena de saúde. No

capítulo “0 papel e a formação dos agentes indígenas de saúde na atenção diferen—

ciada à saúde dos povos indígenas brasileiros”, fazem um apanhado da literatura

e da documentação institucional disponível, analisando as características e o perfil

de atuação previstos nos dispositivos legais e institucionais que regulam & inser-

ção dos agentes de saúde no Subsistema de Saúde Indígena. As autoras inovam

ao cotejarem o cenário institucional com a dinâmica política interna dos próprios

grupos étnicos de origem dos agentes de saúde, demonstrando como ela molda

o processo de escolha desses profissionais, influencia suas práticas sanitárias na

comunidade e expressa uma ressignificação das normas técnicas oriundas do sub—

sistema de saúde. Exploram, para certos contextos, & influência político—partídária,

tanto na escolha quanto na atuação dos agentes de saúde, demonstrando que tais

interfaces com o poder político não indígena também são parte integrante do modo

de Viver indígena no mundo contemporâneo e não podem ser ignoradas. Alertarn

tambénl para o fato de que a variabilidade nos cenários sociais encontrados está

simultaneamente ligada às características, à regularidade e à intensidade do contato

ínterétnico, bem como ao ethos do grupo.

Urna paradoxal — e diretamente proporcional — relação entre a presença

constante e regular dos profissionais não indígenas das EMSIS e uma atuação menos

definida e mais ambígua no trabalho dos agentes indígenas de saúde (AISS) é evi—

denciada por Langdon, Dhiel e Dias-Scopel. Contrariamente, nos locais em que a

presença das equipes técnicas é menor ou descontinuada, as autoras encontraram

processos de trabalho mais bem delimitados e o desenvolvimento de ações mais

efetivas e resolutivas por parte dos AISs. Também demonstram a baixa raciona—

lidade de certas atribuições impostas & eles, como as Visitas domiciliares, que

são concebidas segundo a lógica impessoal da moradia em espaços urbanos, mas

amplamente desnecessárias no contexto da aldeia, onde predominam as relações

face a face, com circulação contínua e imediata das informações sobre os eventos

do cotidiano. A falta de um conhecimento mínimo, por parte dos profissionais não

indígenas, da teia de relações etnopolíticas que sustenta a atuação dos AISs nas

comunidades e no seu grupo de parentesco surge como outro ponto de fragilidade

na efetivação de um modelo culturalmente adaptado de atenção à saúde.

No último capítulo, “Cultura, sexualidade e saúde indígena: etnografia da

prevenção das DST/Aids nos povos Timbira do Maranhão e do Tocantins", Thiago

Ávila produziu uma etnografia das situações de intermedicalidade estabelecidas

entre os povos Timbira e o sistema oficial de saúde. Ele demonstra que a criação
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de interfaces de dois sistemas explicativos da doença, cura e cuidado (o sistema

médico oficial e o sistema indígena) estabelece interações criativas que reforçam

identidades e preceitos nos diálogos entre alteridades, que se estruturam em torno

da temática das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e da Aids. Em abordagem

fecunda e original, o autor efetua, segundo seus próprios termos, uma verdadeira

cartografia das relações entre cultura, sexualidade e sistemas médicos indígenas

e ocidentais; demonstra conexões entre as concepções e práticas indígenas, seus

diferentes rituais e a transmissão das DST, mas sem descurar da investigação

sobre a influência e as consequências das tensões interétnicas na vida social do

povo Timbira. Também demonstra a potencialidade de sua pesquisa para contribuir

com a provisão de uma atenção sanitária culturalmente sensível, na medida em

que não apenas assinala as diferenças entre os sistemas médicos em interatuação,

mas também demonstra caminhos de articulação possíveis entre eles, mediante os

processos de recolonização, que geram apropriações e incorporação, na cosmologia

indígena, dos saberes coloniais que lhes são franqueados, contribuindo de forma

ativa para a produção da zona de íntermedicalidade etnografada pelo autor.

Concluída a súmula das ideias e proposições veiculadas pelos autores que

contribuíram para esta obra, convidamos o leitor a apreciar aquela que representa,

sem dúvida, um relevante aporte para a compreensão das origens e dos rumos futu—

ros da Política de Saúde Indígena no Brasil. A rentabilidade dessas preocupações,

em que pese nossa avaliação positiva, poderá ser avaliada pelo próprio leitor no

percurso dos trabalhos aqui reunidos. Boa leitura!

As organizadoras

Notas
  

1 Ver Publicações sobre Saúde Indígena ao final desta Apresentação.

2 Destacamos as bienais Reuniões Brasileiras de Antropologia, Reuniões de Antropologia do

Mercosul, Reuniões de Antropologia do Norte e Nordeste e as reuniões anuais da Associação

Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

3 Para os interessados, consultar Trajano Filho e Ribeiro (2004).

4 Dentre a produção mais recente, consultar Souza Lima (2010) e Araújo e colaboradores (2006).

5 Para uma abordagem abrangente desse campo de pesquisa, ver Lima e colaboradores (2005)

e Langdon e Garnelo (2004).

6 Dentre os pesquisadores que Vêm mantendo interlocução nas diferentes atividades organiza-

das em eventos científicos em torno dessa temática, citamos especialmente as antropólogas

Marina Cardoso e Jane Beltrão.
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