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De Improvisos e Cuidados:

a saúde indígena e o campo da enfermagem
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Cristina Dias da Silva

Uma característica comum a qualquer Distrito Sanitário Especial Indígena

(DSEI) é a presença de profissionais da enfermagem, sejam enfermeiros, sejam

técnicos ou auxiliares de enfermagem. Ainda que consideremos outras especiali-

dades, como médicos, nutricionistas, pedagogos, psicólogos e antropólogos, por

exemplo, os profissionais da enfermagem seguramente constituem parte importante

do cotidiano da assistência básica em saúde prestada aos povos indígenas no Bra-

sil.1 Por meio desse grupo específico de profissionais são implantados programas

de assistência à saúde, de educação em saúde, de formação dos agentes indígenas de

saúde, e a própria rotina de postos de atendimento em aldeia está diretamente

relacionada à participação de enfermeiros e enfermeiras como supervisores.z

Na análise antropológica sobre o cotidiano de assistência à saúde indígena,

não é possível compreender a dimensão organizacional dos serviços sem incorporar

a contribuição da enfermagem a esse processo social mais amplo de construção

do Subsistema de Saúde Indígena. Embora o aumento recente da participação dos

agentes indígenas de saúde e de saneamento seja parte fundamental das estratégias

de consolidação dos DSEIs, o campo da enfermagem tem sido um suporte significa—

tivo para a forma como o trabalho desses agentes tem se desenvolvido no interior

das equipes multidisciplinares de saúde indígena (Garnelo, 2004; Novo, 2010).

Para não incorrer numa Visão generalista sobre as profissionais da saúde,

fez—se necessário reconhecer algumas especificidades do campo da enfermagem.

Nesse sentido, a intenção foi relacionar certos aspectos conflituosos das experiên-

cias ocorridas no dia a dia da assistência prestada aos povos indígenas com valores

fundantes de um campo profissional que, em geral, fica em segundo plano no debate

em torno da articulação entre biomedicina e medicinas indígenas. Muitos dos casos

vividos durante o trabalho de campo, realizado por ocasião da tese de doutorado

da autora (Dias da Silva, 2010), revelaram uma pluralidade de ideias e valores na

atuação dos profissionais da biomedicina. A pesquisa de campo se realizou em 2008

e 2009, durante oito meses, dos quais cinco foram dedicados ao cotidiano de um

posto de saúde localizado em uma aldeia Munduruku do Alto Tapajós e três meses
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incluíram as experiências na Casa de Saúde Indígena da região, localizada na cidade

de Jacareacanga, Pará.3 A etnografia realizada nas instâncias de atendimento do DSEI

Rio Tapajós buscou, por um lado, desdobrar & dinâmica de relações de um grupo de

profissionais da saúde que sempre foi simbólica e politicamente atrelado à ideia

de saúde pública e de construção da nação; por outro, discutir as situações etnográ—

ficas da assistência, tendo em vista a contribuição e as especificidades históricas do

campo da enfermagem no debate sobre a saúde dos povos indígenas no Brasil.

Em termos da localização da pesquisa como produção engajada nos deba-

tes de antropologia da saúde, vale destacar que, assim como Didier Fassin (2012)

propõe, tratar—se—ía antes de pensar o entrecruzamento de uma ordem de valores e

uma hierarquia de poderes. Desse modo, a posição teórico—metodológica adotada é

aquela que permite uma dupla grade de leitura, na qual “a saúde é (...) ao mesmo

tempo um constructo social, no sentido em que os agentes sintetizam & linguagem

da doença, e uma produção da sociedade, no sentido em que a ordem do mundo se

inscreve nos corpos" (Fassin, 2012: 376).

O improviso e o cuidado, ao serem tomados como categorias nativas,

significadas por diferentes grupos — das técnicas de enfermagem e o das enfermei—

ras — no interior da equipe de saúde, têm o poder de sintetizar uma abordagem

dual — esta é hipótese — por meio de urna etnografia centrada nos fazeres dos agen—

tes da biomedicina que não limite seu olhar aos dilemas vividos pela figura do

médico, considerando que toda a equipe de saúde (re)produz uma diversidade de

formações disciplinares, experiências e percepções. Não se trata de apontar res-

ponsabilidades, elementos humanos incapazes ou — termo que tem se tornado

inadvertidamente comum — insensíveis. Se o cerne da pesquisa se tornou o campo

profissional da enfermagem e porque este constituiu uma esfera de ação aproximada

ao cotidiano dos povos indígenas nas aldeias. Essa presença cotidiana constrói uma

atitude particular nesse segmento, baseada no que parece ser um conjunto de

percepções sobre os povos indígenas que dialogam diretamente com a tradição do

nosso movimento sanitarista. Portanto, a ação desse ou daquele indivíduo não estará

sendo julgada, mas analisada em relação a um conjunto de dados históricos e etno—

gráficos, e também em referência a um grupo a quem se atribuem demandas e

significados específicos para a saúde pública (Rizzotto, 2008).

O objetivo neste capítulo, portanto, é relacionar alguns dos valores consti—

tutivos do campo da enfermagem no Brasil — historicamente Vinculados à Reforma

Sanitária e ao sanitarisrno do início do século XX — com uma análise antropológica

das atuais relações que envolvem profissionais da enfermagem no cotidiano da

assistência básica em saúde prestada aos povos indígenas, por meio dos DSEIs.

Boa parte da etnografia produzida está direcionada às percepções que

identificavam os Munduruku como “culturalmente diferenciados" — para usar um

termo notório da política setorial — buscando descrever quando, onde e como essa



diferença era qualificada. Uma das conclusões ao reunir os pontos de vista desses

atores sobre seus cotidianos foi perceber que nem sempre os princípios da biome-

dicina (ordem de valores), num sentido estrito e formal, eram o melhor caminho

para compreender as diferenças internas que abrigavam estereótipos sobre os

índios e sobre os profissionais da saúde. Por isso, as categorias que orientam este

capítulo — improviso e cuidado — contribuem para discernir certa dinâmica de rela—

ções entre profissionais da saúde e povos indígenas (hierarquia de poderes) nos

postos de saúde em aldeias e nas Casas de Saúde Indígena. Conferir valor à dimen-

são organizacional como aspecto prático da elaboração de uma ordem de valores

é o que se pode ver, por exemplo, nas publicações recentes de Teixeira (2007, 2008)

sobre a formação de profissionais da saúde pública nos anos 1940, período ime—

diatamente posterior à Reforma Sanitária e sobre a construção de uma memória

institucional da saúde indígena no Brasil.

Considerando essas linhas de reflexão, a breve digressão histórica que

será apresentada a seguir sobre a constituição do campo da enfermagem no Brasil

pautará o debate no tocante às categorias nativas que relacionam as identidades

profissionais das técnicas de enfermagem e das enfermeiras. A hierarquia de pode—

res (dimensão organizacional de distribuição dos serviços de saúde) produzida no

interior da equipe multidisciplinar de saúde indígena (EMSI), em que essa rede de

relações tem lugar, será o fio condutor que permitirá compreender uma ordem de valo-

res que perfazem & construção da autoridade: 1) das técnicas de enfermagem, para

quem o improviso torna-se um elogio social; e 2) das enfermeiras, cuja noção de

cuidado está em constante disputa no saber/fazer diário dividido entre cuidar e gerir.

A figura institucional da EMSI foi concebida, no plano da Política Nacional

de Atenção à Saúde Indígena (Brasil, 2002), no intuito de reunir uma gama de pro-

fissionais especialistas em saúde e outras áreas, a fim de promover uma abordagem

múltipla do fenômeno saúde—doença, buscando efetivar o que tem sido chamado de

atendimento culturalmente diferenciado ou de articulação entre & biomedicina e

as medicinas indígenas. A lógica de atuação dos serviços de saúde e sua dimensão

organizacional, porém, conformam em si mesmas uma questão por meio da qual

a relação entre essa proclamada multídisciplinaridade e a busca por ações dife—

renciadas devem ser investigadas. Não se trata de uma análise contrastiva entre

o modelo e a realidade, ou entre a teoria e a prática (Langdon & Garnelo, 2004).

Por fim, cabe destacar que a Visão de conflito conforme o clássico trabalho

de Georg Simmel (1955) orienta a análise em direção à lógica dos próprios atores,

que ao se engajarem nas disputas reforçam os laços sociais em torno de seus opo-

sitores. Essa noção de que o conflito produz realidades, em vez de ter apenas efeito

negativo ou nulo, é fundamental para apreender o contexto da saúde indígena no

Brasil, marcado por numerosas divergências de pontos de vista, envolvendo os

povos indígenas, profissionais da saúde e antropólogos. Desse modo, o objetivo é
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ampliar o escopo analítico ao focar as interações sociais como espaço de produção

de agencialidades, reconhecendo concepções de saúde que podem ser designadas

ora como biomédicas, ora como populares ou ribeirinhas e ora como indígenas.

Anna Nery e o Voluntarismo Patriótico:
aspectos da consolidação da enfermagem

como profissão no Brasil

Ana Justina Ferreira Néri ou Anna Nery4 viveu entre 1814 e 1880 e ficou

reconhecida como a primeira enfermeira brasileira. Seu legado no campo da enfer-

magem não será aqui esgotado, entretanto, pretendemos nos próximos dois pará-

grafos reunir as principais informações sobre sua trajetória, ressaltando a maneira

como ela é descrita usualmente nos estudos sobre a história da enfermagem.

Nascida no município de Cachoeira, interior da Bahia, Ana Néri perten—

cia a uma família de médicos e militares, entre irmãos, marido e filhos. Em 1838,

casou—se com um capitão—tenente da Marinha brasileira, Isidoro Néri, natural de

Lisboa, com quem teve três filhos e que veio a falecer alguns anos depois. Viúva,

Ana Néri mudou—se para Salvador, onde seus filhos seguiram carreira militar, sendo

dois deles na condição de médicos. Em 1 865, os três filhos, um irmão e um sobrinho

foram convocados para a Guerra do Paraguai (1865—1870). Ela escreveu uma carta

ao então presidente da província da Bahia, na qual se oferecia corno voluntária

a prestar serviços na guerra que fossem condizentes com sua “posição e sexo" e

destacava sua motivação como brasileira e mãe. Tanto sua carta como a resposta

do presidente da província, dr. Manuel Pinto de Souza Dantas, foram publicadas

nas edições de 11 e 13 de agosto de 1865, respectivamente, do Diário da Bahia.5

Na resposta à solicitação de Ana Néri, o presidente da província destacou que tal

“rasgo de patriotismo e abnegação”, “digno de inveja", não poderia deixar de ser

acolhido e que, para tanto, seriam expedidas ordens do conselheiro comandante

das armas que a designariam enfermeira (Cardoso & Miranda, 1999).

Já nos limites da fronteira entre Brasil e Argentina, Ana Néri recebeu
treinamento em instituições de irmãs de caridade —— como eram conhecidos os

estabelecimentos católicos que abrigavam pessoas doentes ou pobres — preparan—

do-se para socorrer os feridos. Durante a guerra, ficou conhecida pelos soldados

como “mãe dos brasileiros", por meio de um poema escrito por um voluntário e

estudante de medicina, Rozendo Muniz Barreto, que servia nos chamados hospi—

tais de sangue. As homenagens em vida incluíram o recebimento de duas coroas

de louros, uma medalha de segunda classe por serviços humanitários prestados e

uma medalha de campanha do Exército, além de uma tela a óleo, de 1873, feita



por um dos pintores mais famosos do Império, Victor Meirelles,6 que representou

Ana Néri com uma coroa de louros na cabeça e uma de suas medalhas no peito,

tendo o campo de batalha ao fundo. A reconhecida enfermeira e heroína de guerra

faleceu aos 20 dias de maio de 1880 e foi sepultada no Rio de Janeiro, onde residiu

nos últimos anos. Quase cem anos depois, em 1979, seu corpo foi exumado e os

despojos enviados à sua cidade natal, Cachoeira, ocupando a nave central da igreja

matriz (Cardoso & Miranda, 1999).

É muito interessante a forma como Ana Néri é descrita nesse processo

de recuperação da sua trajetória pelos historiadores da enfermagem no Brasil, isto

é, uma trajetória que inicia, que instaura, numa temporalidade mítica, a relação

entre ser mãe, patriota e enfermeira. Apesar de muitas outras mulheres terem

servido na guerra da mesma forma, Ana Néri teria ganhado notoriedade por causa

de seu pronunciado voluntarismo, tomado como um valor moral que qualificava

sua habilidade natural de cuidar (como mãe) a serviço da nação (Batista, 2005). A

participação na guerra se tornou, nesse sentido, o marco fundador a partir do qual

Néri se torna símbolo da enfermagem brasileira. Esta é uma informação sobre a

qual não há discordância ventre os estudiosos da área.7

Por ter sido nomeada e reconhecida como enfermeira pela participação em

uma guerra, a sua trajetória logo foi identificada com a de Florence Nigthingale. Esta

enfermeira inglesa da era vitoriana e de família aristocrática, contemporânea de

Ana Néri, é considerada atualmente & precursora das teorias de enfermagem. Sua

legitimidade científica — em contraste com os práticos de enfermagem e as religiosas

que se dedicavam aos cuidados dos doentes antes do surgimento da enfermagem

como carreira profissional — foi construída a partir de seus esforços no atendimento

aos feridos de guerra (Guerra da Crimeia, 1854—1856). Especificamente, pode—se

dizer que seu legado, isto é, a prática que ficou associada ao seu nome e a tornou

a “pioneira da enfermagem no mundo", se consolidou com o desenvolvimento de

um trabalho gerencial na assistência aos enfermos — que buscava diminuir os índi-

ces de mortalidade do hospital de campanha por meio do estudo e uso de gráficos,

demonstrando aos oficiais do Exército a relação de causalidade entre mortalidade

e insalubridade (Kruse, 2006).

Após a guerra, Nightingale dedicou—se ao ensino de enfermagem, por meio

do qual pôde implantar o curso de estatística no currículo das enfermeiras, matéria

que tomava como fundamental para gerir os problemas de cunho ambiental que

se vinculavam aos problemas de saúde (Costa et al., 2009). Em suma, o método

Nightingale se centrava na perspectiva epidemiológica e se fundamentava por meio

de preocupações com “a alimentação adequada dos doentes, a limpeza e ventilação

do ambiente, a troca de roupas de cama, a separação entre feridos e doentes, a

higiene dos pacientes, sua privacidade e lazer" (Kruse, 2006: 405-406) — aspectos

que, até então, não eram relacionados a uma eficácia dos cuidados de enfermagem
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aos pacientes. Esse aspecto gerencial e administrativo foi o componente novo pelo

qual Nightingale se tornou referência primeira e única no campo da enfermagem.

Mas é somente algumas décadas depois, a partir de 1920, com & consoli—

dação da visão sanitarista no Brasil, que se funda a primeira escola de enfermagem

ao estilo Nightingale no Brasil. A Escola de Enfermagem Anna Nery se tornou o

pilar da formação de enfermeiras de “alto padrão" (título que as diferenciava dos

práticos de enfermagem) durante as décadas de 1920, 1930 e 1940 em todo o país.

Seu modelo de ensino foi sistematicamente copiado nas escolas que surgiram ao

longo do século XX, consolidando—se como a base do ensino universitário de enfer—

magem (Rizzotto, 2008).

Nesta breve incursão sobre o legado de duas figuras proeminentes da

enfermagem, cabe destacar uma tensão que se demonstrou constitutiva do campo —

entre o cuidado direto das pessoas, dando—lhes banho, fazendo curativos, e & admi—

nistração dos profissionais e dos processos envolvidos na produção desses cuidados.

Em meados do século XIX, entretanto, essa tensão foi plenamente absor-

vida pela figura da enfermeira ao estilo Nightingale: ao mesmo tempo que a

abnegação e a caridade eram valores fundamentais, a construção de métodos

estatísticos possibilitou a conversão da enfermagem em teoria científica. Contudo,

a relação entre gerir e cuidar não apenas seria fundadora de um debate de cunho

epistemológico e interno à constituição desse campo profissional, mas remeteria

à construção social de identidades. Afinal, a legitimidade científica conquistada a

partir de Nightingale parecia se opor a qualquer prática de cuidado de enfermagem

anterior ao momento em que ela começou a publicar estudos comparativos entre

rotinas de hospitais ingleses, franceses, italianos, austríacos e alemães (Kruse, 2006).

É estabelecida, assim, uma ordem de valores constituída pela ambiguidade das

ações de cuidar e gerir. O estabelecimento de tal ambiguidade entre cuidar e gerir

remonta a um debate consolidado sobre o processo de distinção social que orienta

a produção de subjetividades nesse campo (Dias Duarte, 2003). Assim, a celebra—

ção dessas personalidades na história da enfermagem não diz respeito apenas a

seus feitos, mas à disputa entre as habilidades naturais de cuidar atribuídas às

mulheres e, por extensão, ao campo da enfermagem e ao cultivo de valores morais

como abnegação, caridade e disciplina na luta simbólica por autonomia.

Na segunda leva de homenagens a Ana Néri, que começaram a ocorrer após

mais de trinta anos de esquecimento— entre 1887 e 1919 não há menções públicas

a ela (Batista, 2005) —, destacam—se eventos que recuperariam em definitivo sua

memória no contexto republicano: 1) a Reforma Sanitária da Primeira República, na

qual Ana Néri se tornou símbolo da enfermagem e, ao mesmo tempo, da inserção

das mulheres na saúde pública, por meio da criação da Escola de Enfermagem Anna

Nery, criada pelo Departamento Nacional de Saúde Pública em 1923 ; 2) a denomi—

nação recebida pela Liga das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha corno pioneira

da enfermagem no Brasil, numa conferência em 1919, em Paris; 3) as numerosas



homenagens realizadas, durante as décadas de 1930 e 1940, pelas alunas da Escola

Anna Nery e pelo corpo de enfermeiras da Cruz Vermelha (Batista, 2005). Pode—se

dizer, assim, que o voluntarismo patriótico é o legado por meio do qual Ana Néri

se transforma na personalidade Anna Nery, símbolo da enfermagem brasileira.

Ao menos esse parece ter sido o valor central a partir do qual se deu a passagem

entre sua participação na guerra, da qual ressurge como “mãe dos brasileiros" em

meados do século XIX, e a sua ascensão como pioneira da enfermagem brasileira

no contexto da Reforma Sanitária do início do século XX.

As Condições Históricas de Produção

de Ambiguidades no Campo da Enfermagem

Anna Nery, como símbolo de patriotismo entre as mulheres no Brasil,

foi reabilitada pelo movimento sanitarista do início do século XX como parte do

processo de desenvolvimento de categorias profissionais que pudessem expandir o

projeto sanitário. A enfermagem como carreira profissional surgiu, nesse contexto,

marcada por uma disputa significativa sobre seu papel. Nessa disputa postula-

Vam—se, pelo lado dos sanitaristas, as Visitas aos domicílios e a educação sanitária

e, por parte das enfermeiras diplomadas e reconhecidas como de “alto padrão", a

administração do ambiente hospitalar e os cuidados a pacientes internados. Aqui,

ambiguidade entre cuidar e gerir é inaugurada como uma ambiguidade entre saúde

pública e atividade clínica, também formulada nos termos de uma oposição entre

um trabalho assistencial e um trabalho gerencial. A enfermagem foi amplamente

requisitada pelo movimento sanitarista para realizar as ações educativas que se

mostravam imprescindíveis para o desenvolvimento de uma consciência nacional

sobre as condições sanitárias do país. As revoltas populares em torno das campanhas

obrigatórias de vacinação no período em que Oswaldo Cruz esteve à frente desse

processo (1903—1 909), entre elas a famosa Revolta da Vacina, pareciam indicar que

não bastava aos médicos sanitaristas convencer as elites políticas de seu projeto

sanitário. A população pobre surgia como uma questão crucial para o desenvolvi—

mento da perspectiva sanitarista/nacional a longo prazo, aproximando do estudo

de Foucault (2004) a respeito do nascimento da clínica na Europa dos séculos XIII e

XIX — em que a pobreza ganhou significado Vis—à-Vis ao desenvolvimento da noção

de saúde pública.

Tal disputa nos alerta sobre uma ambiguidade constitutiva no papel da

enfermagem que, naquele momento, se expressou por meio da luta das enfermei—

ras para se distanciarern da “arte de cuidar” — como os discursos de Carlos Chagas

exaltavam8 — e se engajarem na elaboração de suas próprias teorias sobre o cuidado.

Essa ambiguidade parece ter resistido a outros arranjos sociopolíticos e continua a se
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atualizar nos contextos de expansão da enfermagem e da saúde pública. A trajetória

de Ana Néri na guerra foi metaforicamente associada à outra guerra (combate às

epidemias e doenças endêmicas como febre amarela, ancilostomíase e cólera, entre

outras) na qual o voluntarismo e o patriotismo demonstrariam ser também valores

morais caros ao processo de formação das políticas de saúde pública e consolidação

da carreira de enfermagem.

Ao se indagar como e por que a saúde se torna pública, Gilberto Hochman

(2006) contribui para a compreensão do surgimento de novas identidades profissio-

nais no Brasil em fins da década de 1920, coroando um período que se iniciara na

Reforma Sanitária de Oswaldo Cruz (1 903—1 909) e continuaria por meio da expansão

do poder público, que resultou no sucesso da construção da noção de autoridade

pública por meio das ações de saneamento no Brasil.

O desenvolvimento da enfermagem como profissão ocorre exatamente

no auge do sanitarismo, apesar de as formações acadêmicas estarem plenamente

engajadas no desenvolvimento de uma enfermagem clínica. Um dos argumentos

de Maria Lúcia Rizzotto (2008) é justamente desafiar a ideia, ainda recorrente na

história da disciplina, de que a enfermagem tem sua vocação originária e histórica

na saúde pública. A autora alerta que os currículos, & participação ativa das enfer—

meiras norte-americanas e a subsequente influência do modelo anglo—saxão sobre

os cuidados de enfermagem comprovam uma clara divergência pouco explorada.

Essa contradição se reflete ainda na forma de numerosas ambiguidades pelas quais

as profissionais da enfermagem são costumeiramente (ín)defínidas. Por isso, gosta—

ríamos de pontuar que tais ambiguidades são constructos históricos e políticos de

longo prazo e que, no caso da enfermagem, estavam intimamente relacionadas ao

lugar imaginado para as enfermeiras no desenvolvimento sanitário do país.

Essa digressão teve como objetivo mostrar que nas bases históricas do

processo de formação da carreira de enfermagem no Brasil já podíamos encontrar

ambiguidades de diversos tipos sobre a formulação, a execução e a distribuição das

atividades de cuidar e gerir que continuam a exercer influência no cotidiano atual

da assistência básica em saúde. Destacam-se, especificamente, as condições de

produção dessa ambiguidade, cujos significados incidiam sobre o estatuto social das

enfermeiras, desvelando uma hierarquia de poderes (cuidadores versus gestores)

e uma ordem de valores (indivíduo versus pessoa).

Improviso e Habitus Higienista

A enfermagem no Brasil, como vimos, foi instituída como profissão durante

a efervescência da Reforma Sanitária no início do século XX. Naquele período, a luta

pelo desenvolvimento de uma saúde pública baseada na prevenção alavancou uma
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enorme discussão sobre a necessidade de investir em de uma educação sanitária da

população. A participação de profissionais da saúde visitando domicílios e atuando

como disseminadores de novas práticas corporais e de higiene, em acordo com os

princípios da epidemiologia na qual & transmissibilidade das doenças constitui a

realidade a ser considerada, foi percebida como o caminho para a popularização

desse conjunto de conhecimentos e práticas.

0 descontentamento das enfermeiras de alto padrão da Escola Anna

Nery, ao se engajaram na saúde pública como visitadores, incentivou a expansão

de categorias técnicas que viriam a ocupar este lugar na saúde pública, ao mesmo

tempo que a posição das enfermeiras era repensada, instaurando uma hierarquia

específica ao campo da enfermagem entre graduados e não graduados.

No período atual de expansão das ações de saúde e saneamento por meio

de projetos do governo como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e,

mais especificamente no caso indígena, da implantação, em 1999, dos DSEIs em

todo o país, esse grupo profissional se tornou estratégico para a concretização do

modelo de assistência à saúde baseado na prevenção e educação em saúde. Essa

situação guarda semelhanças com a fase inicial de expansão do projeto sanitário

dos anos 1920, nos quais tais profissionais assumiram a tarefa de conscientização

da população pobre sobre cuidados de saúde e, sobretudo, foi um período em que

se constituíram Vínculos indeléveis entre ações de saneamento, desenvolvimento

nacional e autoridade pública (Hochman, 2006).

Os conceitos de busca ativa e promoção da saúde têm sido, nessa perspec—

tiva, fartamente cultivados no discurso médico—sanitário recente, seja nos textos

normativos das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), seja nos do Subsistema

de Saúde Indígena, como mecanismos estratégicos de prevenção e de educação em

saúde. Esses são dois conceitos complementares que constituem ações normativas

consideradas essenciais ao desenvolvimento das políticas governamentais. O pri-

meiro deles, busca ativa, se caracteriza como uma ação clássica de vigilância epi—

demiológica, sobretudo de doenças de notificação compulsória, mas que se expande

para uma concepção de agir antecipadamente, tornando o improviso um valor para

os atores engajados nesse processo. Já a promoção da saúde constitui em si mesma

uma política nacional, atendendo a uma das principais estratégias do SUS, que é a

de enfocar aspectos considerados determinantes para o processo saúde/adoecimento

no país, dentre os quais se destaca a falta de saneamento básico (Brasil, 2006).

Esses conceitos sugerem a composição de certa base de orientações que

poderiam ser pensadas no marco do higienismo surgido no século XX. Por higie-

nismo entende—se um conjunto de práticas de higiene especificamente derivadas

da biomedicina, e que são contrapostas a outras práticas de higiene existentes.

Assim, higienismo refere—se a um corpo de conhecimentos e práticas, isto é, de

um conceito—valor capaz de engendrar um habitus higienista pela maneira como
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tais ensinamentos sobre higiene são incorporados, compondo índices (Visuais,

táteis, olfativos) que permitem distinguir socialmente indivíduos ou grupos e que,

no contexto de um atendimento culturalmente diferenciado, podem ensejar des—

consideração sistemática por outras formas de classificação do que é sujo, limpo,

puro ou impuro. Sugiro, assim, que os conceitos de busca ativa e promoção da

saúde têm sido reapropriados como possibilidades legítimas de improviso, capa-

zes de produzir relações em que a autoridade sanitária qualifica o discurso sobre

o outro por meio de um nível capilar de atuação. E preciso, portanto, relacionar a

importância do conceito de higiene para os profissionais da saúde sem perder de

vista a sua contribuição ao tema do poder nas relações sociais. Especificamente, o

sentimento de nojo e repulsa que parecem apontar para um “universo de natureza

inquestionável" (Teixeira, 2012) tem consequências diretas sobre as concepções

de um atendimento culturalmente diferenciado entre os profissionais da saúde que

atuam no Subsistema de Saúde Indígena.

Nas atividades exercidas nos postos de saúde e, ao menos, em uma das

Casas de Saúde Indígena do DSEI Rio Tapajós, o improviso constituía o cotidiano

das técnicas de enfermagem em dois níveis: 1) em decorrência de constrangimentos

materiais e humanos como falta de medicamentos, de pessoal, de insumos bási-

cos como gazes, luvas, material de limpeza etc.; 2) como chave para entender a

apropriação do termo atenção diferenciada pelos(as) técnicos(as) de enfermagem,

utilizado como uma categoria nativa para elaborar a própria pertença social ao grupo

de profissionais da saúde indígena.

Nas primeiras semanas de trabalho de campo, em um dos postos de saúde

em uma aldeia distante duas horas de barco de cidade de Jacareacanga, o problema

mais Visível era a falta de equipamentos e insumos adequados e suficientes para

realizar ações básicas, como limpar as instalações de atendimento, deslocar famílias

com rapidez até hospitais, distribuir informações de maneira organizada, estabe—

lecer diálogos consistentes durante o atendimento. Era também Visível a falta de

planejamento e pessoal que pudesse realizar todas essas atividades. Desse modo,

mesmo sem levar em consideração os conflitos em torno de processos saúde—doença

culturalmente diferenciados, os objetivos do próprio programa de atenção à saúde

eram de difícil execução por parte da equipe. A significação desses elementos,

percebidos como ausências graves por todos, ensejava & produção de práticas

improvisadas por parte dos profissionais da saúde que serviam, ao mesmo tempo,

para qualificar a diferenciação percebida na assistência básica à saúde indígena.

Assim, para os Munduruku não havia uma dimensão organizacional ou

uma hierarquia de poderes pela que] suas Vivências no processo saúde—doença

pudessem ser reconhecidas no momento da busca pelo medicamento. Em vez

disso, algumas palavras—chave em Munduruku eram cotidianamente usadas para

comunicar sintomas como dor de cabeça, dor no peito e dor na barriga, por meio

das quais as medicações básicas — antí—inflamatórios, antitérmicos e analgésicos —



eram aplicadas. Essa simplificação da assistência no posto de saúde conformava

uma Via de mão dupla: tanto as técnicas quanto os Munduruku reduziam o tempo

da interação em torno da obtenção do medicamento.

A situação é complexa, ou seja, não depende tão somente da boa vontade

dos profissionais em tela, pois tal desconsideração do ponto de Vista do outro tem

raízes no processo de formação profissional do campo da biomedicina (Kleinman,

1 988). O enquadramento do paciente em uma lógica tutelar, na qual certa hierarquia

de poderes e certa ordem de valores se justificam mutuamente, aponta para uma rea—

lidade histórica do campo da saúde e com forte expressão no campo da enfermagem.

O debate sobre a tutela entre os profissionais da saúde tem se orientado

em duas direções: estudos sobre a reforma psiquiátrica brasileira e uma nova

concepção de abordagem às chamadas doenças mentais (Batista & Silva, 2009) e,

com um foco bem distinto, a tutela tem recebido atenção dos enfermeiros como

parte de um processo histórico de subjugação ao campo da medicina (Corbellini,

2007). Na perspectiva aqui apresentada, a lógica tutelar diz respeito ao exercício

do cuidar cotidiano e suas implicações na relação com os doentes. Assim, busca—se

compreender como essa premissa ontológica do campo da enfermagem, o cuidado,

se associa a um possível mecanismo de desautorização do outro na perspectiva de

uma gestão colonial das desigualdades (Souza Lima, 2002),9 Entende-se, portanto,

que a lógica tutelar no campo da enfermagem permite um diálogo com o modelo

da administração indigenista que compartilha alguns valores similares na relação

historicamente construída entre patriotismo, abnegação e a premência de salvar

vidas, mote tanto do discurso sanitarista quanto do discurso indigenista.

Assim, a lógica tutelar que permeia as relações entre políticas governa—

mentais e povos indígenas tem como referência a indagação sobre a própria noção

de políticas públicas, já que as políticas governamentais se constituem mediante

diferentes modalidades de organização não necessariamente redutíveís à orga—

nização administrativa de estados nacionais imaginados (Souza Lima & Macedo

e Castro, 2008). As etnografias realizadas em torno da administração pública/

indigenista demonstrariam haver uma pluralidade de associações que criam, pro—

duzem e conformam o que chamamos de Estado nacional com base em múltiplas

relações e associações que compõem as políticas governamentais (Barroso—Hoffman,

2008; Corrêa, 2008). Da mesma forma, podemos estender esta mentalidade para O

contexto de inserção das profissionais da enfermagem como agentes/atores desse

universo de relações que constituem o governo. Por isso mesmo, a visão do Estado

aqui adotada é necessariamente não linear. Como afirma Philip Abrams (1988), o

que existe são práticas políticas, e a alegação de sua eficácia precisa ser metodo—

logicamente questionada.

Uma situação etnográfica nos ajuda a refletir sobre tal sobreposição de

lógicas tutelares oriundas de contextos históricos aproximados. A pesquisa de campo

logrou desvelar que o ponto de Vista de boa parte das técnicas de enfermagem sobre
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o atendimento “diferenciado” referia—se não aos Munduruku, mas a si mesmos.

O que a princípio poderia parecer ilógico atende claramente a uma lógica interna

ao grupo: são elas que, fixadas nos postos de saúde em aldeia pelo fluxo organiza—

tivo do Subsistema de Saúde Indígena — sem a presença de qualquer outro profis—

sional da saúde, à exceção dos agentes indígenas de saúde —, consideram-se dife—

rentes de quaisquer outros técnicos da área. São elas que, a despeito do medo e da

denúncia consciente sobre a própria responsabilidade embutida nesse processo, se

veem na situação de improvisar receitas, curativos, suturas, diálogos bilíngues;

compartilhar experiências de dor e sofrimento alheios, para as quais não lhes é

dada qualquer orientação formal. Era um relato unânime o de que o treinamento

oferecido no DSEI se resumia a uma semana de explicações sobre o preenchimento

do consolidado (relatório mensal das atividades cumpridas, preenchido em um

modelo de formulário específico). Por isso, são profissionais que constituem seu

valor por meio de um desempenho cotidiano, no nível micro do subsistema.

Por essas razões, o improviso surge como um valor, uma espécie de “jogo

de cintura", expressão muito usada para dar vida à assistência básica nas aldeias.

Certamente, o improviso poderia ser uma categoria negativa para descrever a

precariedade material das condições de assistência produzidas no distrito. Mas o

que importa aqui, ao se tentar esboçar um olhar atento sobre a perspectiva dessas

profissionais, é que o improviso era vivido como um valor capaz de afirmar suas

identidades diferenciadas e estabelecer profícuas relações com os Munduruku e com

enfermeiras. É nesse sentido que o improviso assume um caráter de elogio social no

interior do grupo. A0 pensarmos numa política de atenção diferenciada, temos que

remeter tal critério de especialidade à experiência daqueles que são, na ponta do

Subsistema de Saúde Indígena, responsáveis por essa articulação. Ao se tornarem

profissionais da saúde indígena, elas próprias se percebiam como diferenciados.

É importante destacar que nenhuma dessas dimensões do improviso deve

ser tomada isoladamente. O improviso era um conjunto de conhecimentos e práticas

que organizava as relações e ações da equipe. O significado desses improvisos

estava especialmente vinculado ao processo de diferenciação social por meio do qual

participar da saúde indígena simbolizava urna pertença, isto é, uma ação positiva

que orienta e produz subjetividades.

Desse modo, propõe-se destacar alguns momentos e situações rotineiras

em relação ao cotidiano das famílias Munduruku nas aldeias, para analisar a relação

entre o improviso como um valor que remete à constituição situacional e identi-

tária de um grupo e o hígienismo como prática legítima de um saber biomédico

reapropriado contextualmente.

A cena mais comum ao cotidiano de atendimento das famílias Munduruku

não eram, de certo modo, a distribuição de medicamentos, as campanhas de vacina-



ção ou as palestras sobre transmissão de doenças. Sem dúvida, essa rotina existia

e era fundamental para a lógica de organização dos serviços de saúde prestados.

Entretanto, havia uma esfera mais fugaz, não relatada, não registrada nos protocolos

ou consolidados e que tinha valor simbólico para as relações entre as profissionais

da saúde e os Munduruku. Tais cenas poderiam ser mais bem descritas por meio

de um habitus higienista incorporado como parte de um processo histórico amplo

em nossa sociedade, e que correlaciona um sentimento de pertença social a certos

comportamentos de higiene. Seria nosso agir civilizado, numa referência teórica clara

à importância das práticas corporais na definição de hierarquias sociais (Elias, 1994).

A relação das técnicas em enfermagem com as famílias era guiada não

apenas pela proximidade com as famílias Munduruku, mas por uma proximidade

que pressupunha uma noção construída de busca ativa e promoção da saúde. Por

um lado, a noção de busca ativa ensejava comportamentos como “bater de rede

em rede" à procura de doentes; por outro, os critérios de promoção da saúde eram

encarnados por essas profissionais como um saber—fazer próprio do agir civilizado

e que era visto como de difícil domínio por parte dos indígenas. Esses deslizamen-

tos de sentidos sobre conceitos normativos da saúde pública possibilitavam uma

frequente desconsideração por outras formas de higiene e cuidados em saúde, que

eram associadas à ausência de cuidados, e não à presença de uma alteridade.

Na aldeia, as conhecidas e proclamadas recomendações incluíam práticas

corporais e cuidados com as crianças. A partir desse conhecimento incorporado,

eram inseridos comentários discretos ao pé do ouvido sobre algum hábito de higiene,

durante atendimentos rápidos no posto de saúde, reclamações genéricas a respeito

das dificuldades de se trabalhar na saúde indígena — culpando as famílias por não

colaborarem nas atividades — ou, ainda, recrirninações e interpelações diretas que

implicavarn reorganizar a circulação das pessoas pela aldeia. Assim, as recomenda-

ções mais recorrentes eram evitar permanecer à beira do rio durante o amanhecer

e o anoitecer, evitar ficar longos períodos debaixo do sol, evitar levar as crianças

pequenas para a roça, não andar na chuva, não andar descalço, não beber água do

rio, não defecar próximo à beira do rio. A amplitude e a capilaridade das formas

comunicativas por meio das quais tais recomendações eram repetidas canalizavam

mais ou menos o mesmo conteúdo: ações de promoção da saúde.

Pode-se certamente levantar uma série de dúvidas com relação à consis—

tência de tais recomendações com referência ao cotidiano dos Munduruku, uma

vez que se desconsidera, nesse processo, a relação de cuidado das famílias com

suas crianças, sendo esta bastante complexa — envolvendo cuidados especiais com

a alimentação nos primeiros dois anos de Vida do bebê; & produção de pulseiras e

colares com remédios tradicionais (Mukekaka 'a e Wexiktak) para proteção contra

os espíritos Axik que ameaçavam os recém—nascidos;1º idas regulares ao pajé para
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retirar feitiços no corpo; também idas regulares aos “massageadores” ou “puxa-

dores" (Pikikpíkik'ukat), que desmentiam casos falsos de feitiçaria; e ainda o uso

de raízes específicas (Kanabu kokopkop) para o crescimento saudável das crianças.

Contudo, esses cuidados não eram reconhecidos como os cuidados para os

quais as profissionais da saúde deveriam estar atentos ou com os quais deveriam

dialogar. Ao contrário, a expectativa que havia sobre as famílias Munduruku era de

que, ao primeiro sinal de melhora, deixavam de buscar a medicação e o tratamento

no posto de saúde, como se isso significasse abandono de cuidados. A visível e impor-

tante participação do pajé na definição dos itinerários terapêuticos não era percebida

como elemento de um mesmo universo de reabilitação e cura. Dessa configuração

derivavam, então, os deslizamentos de sentido por meio dos quais se legitimava o uso

de recursos improvisados, marcados pela percepção de que para trabalhar na saúde

indígena era preciso “se virar nos trinta”, “não se complicar", “ter jogo de cintura”.

Esses improvisos ganhavam um estatuto de valor identitário e uma posição social

que articulava a lógica tutelar de desautorização do outro por meio da apropriação

feita sobre os conceitos/práticas da busca ativa e da promoção da saúde.

O improviso não seria uma questão de habilidade cronológica ou da capaci-

dade intelectual de tomar decisões rapidamente, como numa definição senso comum

de emergência. Ao se improvisar, o que estava em jogo não era tão somente uma

decisão tomada de maneira arbitrária e unilateral; ao contrário, poder improvisar

qualificava os discursos e as relações entre os Munduruku e as profissionais da

saúde. A especificidade desta análise antropológica dá—se no improviso como pro-

dução de subjetividades. Certamente, é importante refletir sobre a infraestrutura

(remédios, barco, motor, combustível para luz e para barco etc.) como parte desse

repertório do improviso — conforme descrito no parágrafo anterior — e que também

configura experiências por meio das quais os sujeitos sociais criam e recriam prá-

ticas e formas de relação.

A positividade conceitual do improviso dentro da análise sobre a assis—

tência à saúde indígena está em não reduzi—lo a um problema circunstancial. A habi—

lidade para improvisar conferia acervo simbólico, capitaneado por um longo tempo

de permanência nas aldeias, reforçando elementos de pertença ao grupo diferenciado

da saúde indígena. O improviso qualificava a ambiguidade das ações em saúde,

deixando espaços pelos quais a alteridade Munduruku era ressignificada.

Entretanto, analisando mais detidamente as trajetórias sociais do grupo

de técnicas de enfermagem, é notório o uso de plantas medicinais caseiras como

um meio de cura legítimo e popular. É relevante que as experiências nas quais

essas pessoas eram formadas e formadoras produziam cenários híbridos (não no

sentido da produção de um terceiro tipo de conhecimento), que orientavam as ações

improvisadas. Por isso, tais ações não reproduziam os esquemas de representação

oriundos do olhar comparativo entre sistemas médicos, como por muito tempo foi



discutido na antropologia médica norte—americana (Kleinman, 1980, 1988). Embora

o higienismo seja um conjunto de conhecimentos derivado da biomedicina, sua

principal característica é a de ser uma técnica do corpo, um habitus (Mauss, 2003).

Assim, cabe perceber a ambiguidade — termo muito usado para falar das

experiências dos agentes indígenas de saúde (Erthal, 2003; Dias—Scopel, 2005;

Novo, 2010) — como constructo social plenamente integrado à história de constru—

ção do campo da enfermagem. Desse modo, ao utilizar noções específicas, tais como

as noções de habitus higienista e improviso e a lógica tutelar que os sustenta,

destaca—se a conjunção de uma ordem de valores (biomedicina, conhecimentos

populares e conhecimentos indígenas) com uma hierarquia de poderes (dimensão

organizacional) que divide tarefas, e cujas prerrogativas de atuação se desenrolavam

num efeito cascata que se iniciava na enfermeira até a figura do agente indígena

de saúde. Se, por um lado, tal procedimento ajudou a desconstruir uma perspectiva

meramente normativa dos cuidados em saúde (dever—ser da política pública), por

outro tornou possível explicitar os pontos de Vista das profissionais da saúde coti—

dianamente comprometidos com critérios de busca ativa e promoção da saúde, por

meio dos quais foi possível mapear não apenas os deslizamentos de sentido, mas

sua dinâmica social.

A desconsideração sistemática do conjunto de conhecimentos e práticas

dos Munduruku em relação à saúde de suas crianças e da comunidade como um

todo fazia parte desse repertório de improviso — isto é, o teor das ações de promo—

ção da saúde só atingia sua eficácia ao reproduzir atitudes higienistas, ensejando

uma inevitável (e inconsciente) lógica tutelar segundo a qual se justificavam e se

naturalizavam práticas de uma autoridade não coercitiva, cuja principal forma de

atuação é & benevolência. Tais formas de tratamento que desconsideram o outro,

em Virtude da própria diferença étnica, articulavam a lógica tutelar historicamente

imposta aos doentes à lógica tutelar oriunda do estereótipo do ser indígena em nossa

sociedade. Assim, se há algo que une esses contextos no qual a tutela se reinventa,

é a ambiguidade constitutiva de uma autoridade benevolente, que não se impõe

como força coercitiva, mas como modelo ideal de relação.

Se na dimensão do improviso se naturalizava certa percepção sobre os

cuidados de saúde entre os Munduruku, quando entramos na seara das enfermei—

ras essa percepção encontra sua máxima expressão. A disputa em torno da con—

cepção de cuidado é central e produtora de constantes ambiguidades, apontando

para a multiplicidade de apropriações sobre o cuidado no campo da enfermagem.

Pretende—se, a seguir, discutir a relação entre a lógica tutelar e as noções de cuidado

com base no ponto de vista de duas enfermeiras, com atitudes que, pela divergên-

cia apresentada em relação à assistência prestada aos Munduruku, se tornaram

representativas da produção de ambiguidades nesse campo.
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Autoridade Benevolente, Produção de Indiferença
e & Lógica Tutelar: cuidar e gerir

Se para o grupo de técnicas o improviso se constituía como um valor que

as identificava como profissionais da saúde indígena — capaz de converter a própria

noção de atenção culturalmente diferenciada em um mecanismo de distinção interno
às relações entre profissionais no campo da saúde —, para as enfermeiras eram os

cuidados de enfermagem, teórica e disciplinarmente concebidos como formas de

relação com o outro, que construíam suas identidades. Os cuidados de enfermagem

eram mais que um arsenal de orientações. A forma de organização dos serviços, a

formalização de hierarquias, & relação instituída com os doentes e suas famílias
eram, por excelência, os elementos em disputa desse cuidar. O cuidado simbolizava,
a um só tempo, um conceito de ação em saúde e uma forma de atuar em relação à
alteridade Munduruku.

No âmbito deste capítulo, serão discutidos dados etnográficos relativos
ao grupo de enfermeiras da mesma forma que foi feito com o grupo de técnicas de

enfermagem: buscando uma categoria nativa capaz de significar aspectos da rela-

ção. O cuidado como um valor constitutivo da autoridade/identidade no campo da
enfermagem possibilita analisar a constituição das estratégias de benevolência como

elemento formal das ações de cuidados em saúde, seja em palestras, seja em ativi-

dades de prevenção. Nos próximos parágrafos, serão descritas situações referentes

& Malu e Silvana,11 duas enfermeiras cujos distintos modos de conceber e praticar

cuidados de enfermagem permitem sugerir uma análise da ambiguidade entre
cuidar e gerir no contexto de uma assistência em saúde culturalmente diferenciada.

O cotidiano do posto de saúde era marcado pela rotina da distribuição de

medicamentos. Consultas para males como dores de cabeça e de estômago, queixa

muito comum entre os adultos, eram situações residuais de atendimento. Sempre

havia quatro ou cinco adultos em tratamentos desse tipo, mas o número de crian—

ças era muito superior, a ponto de dominar a rotina do posto. Também é possível
associar a isso uma frequência significativa de mulheres, de variadas faixas etárias,

acompanhando seus filhos, netos ou irmãos em busca de medicações contra pro—
blemas respiratórios, diarreias e verminoses.

Autoridade benevolente

Malu apresentava um longo histórico de trabalho no DSEI, sendo con—
tratada desde 2000. Essa experiência era valorizada coletivamente entre as enfer-

meiras — e, neste caso, uma especialização em enfermagem obstétrica lhe conferia
urna proximidade extra nos cuidados com as crianças. Ela fazia ausculta nos que

apresentavam tosse e usava o discurso de prevenção contra a pneumonia no caso



dos menores de 5 anos; sua preocupação girava em torno da percepção de que as

crianças indígenas eram mais vulneráveis à gripe e a processos de infecção respi—

ratória. Havia uma noção generalizada entre as profissionais da saúde — pude ouvir

este argumento nas mais variadas ocasiões — de que os corpos indígenas eram mais

frágeis às doenças dos brancos, sobretudo em relação à gripe e à pneumonia. Ape-

sar de não saber explicar como isso era possível do ponto de Vista da biomedicina,

Malu expressara inúmeras vezes essa percepção que considerava elucidativa para se

trabalhar com saúde indígena. A malária era outra doença com a qual a enfermeira

manifestava preocupação constante, mas por motivos distintos. Tratava-se, nesse

caso, de convencer o paciente a realizar o tratamento completo, já que a malária é

uma enfermidade originalmente associada às terras baixas sul—americanas e consi-

derada endêmica na região. Por esta razão antecipada, Malu realizava exames das

amostras de sangue com 0 microscopista do posto de saúde em todos os pacientes

com febre alta.

Ela não perguntava aos pacientes por sintomas, mas buscava examinar o

corpo das pessoas diretamente, olhando a língua, palpando os rostos, verificando

a pele e os olhos. Assim, anunciava uma previsão de diagnóstico, seguida de reco-

mendações como a que deu a respeito da gripe nas crianças. Não havia um diálogo

propriamente dito, e Malu jamais se sentava à mesa da sala de atendimento; estava

sempre andando, circulando, e atendia as pessoas na antessala onde havia bancos

de madeira ou diretamente nas casas, quando era solicitada. A construção da rela—

ção de cuidado com o olhar treinado pela formação disciplinar (Foucault, 2004)1—2

era habitual nas intervenções da enfermeira. Essa prática agregava um sentido

de autoridade, marcando sua posição hierárquica como coordenadora dos serviços

prestados pela EMSI nas aldeias.

Em torno dessa noção de autoridade, uma situação comum ao atendimento

era a produção de constantes acusações em torno dos cuidados com as crianças.

Desde o nascimento até a idade de 5 anos, as crianças eram acompanhadas por

uma pesagem mensal, quando eram feitas avaliações sobre seu desenvolvimento

e crescimento. Por meio desse procedimento, a enfermeira relatava diversas recla-

mações sobre os cuidados materno-infantis e, especificamente, sobre a conduta

das mães. Essas práticas discursivas apareciam diretamente associadas à questão

de gerir os programas de saúde e prestar assistência, fazendo o sentido do cui-

dado reificar certo estereótipo sobre os Munduruku naquele contexto: o de que

não eram capazes de compreender a dinâmica dos cuidados a serem observados.

Tais informações, entretanto, nunca eram explicadas exaustivamente, pois consti—

tuíam um conteúdo valorizado cujo acesso era interditado. Na maioria das vezes,

a enfermeira apenas recriminava um comportamento ou outro. Os diálogos eram

reduzidos, e pode—se supor que essa redução do diálogo tem a ver tanto com dificul—

dades linguísticas quanto com a disputa por um acervo simbólico que não deveria
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ser publicizado. Entretanto, essa prática também estava permeada por uma lógica

tutelar já conhecida e naturalizada pelas enfermeiras e que, no caso em tela, torna

a análise mais complexa. Afinal, é preciso levar em consideração essa confluência

de uma perspectiva mais abrangente, oriunda do campo da enfermagem, com o

contexto específico configurado pela assistência & povos indígenas no Brasil, cujos

estereótipos de vulnerabilidade atravessam a relação com o campo da enfermagem,

mas nem de longe se esgotam nele.

Segundo a enfermeira, a história de sua Chegada àquele polo—base fora

motivada pela mortalidade infantil. A aldeia teria enfrentado um número alarmante

de óbitos entre crianças de zero a 5 anos, em torno de vinte, durante a passagem da

última enfermeira, já desligada do DSEI. Tal situação teria motivado a coordenadora

na época a deslocar para a aldeia uma enfermeira “mais experiente", que pudesse

diminuir esse índice. Malu contava com orgulho que desde o início de seu trabalho

a única criança que morreu fora atingida acidentalmente por um raio. Tal forma

de assistência, marcada pelo discurso da intimidade sobre a realidade das famílias

Munduruku e sobre as histórias que a enfermeira acompanhava pessoalmente,

constituía a própria identidade de Malu. Esse cuidar engajado no cotidiano da aldeia

era usado como repertório por meio do qual ela buscava se diferenciar de outras

profissionais da enfermagem, constituindo uma competência que extrapolava a do

método clínico. Por vezes, tal percepção de domínio sobre os problemas da aldeia

ensejavarn práticas de desautorização do outro que eram legitimadas pela própria

noção de cuidado. O mecanismo da benevolência deve ser entendido, dessa forma,

como síntese da ordem de valores higienista e do exercício de uma posição de poder

no campo da enfermagem.

Um evento significativo para a compreensão dessa lógica de ação será

útil para elaborar a perspectiva da autoridade benevolente. Certa vez, Malu trouxe

até a casa anexa ao posto um bebê de um ano e meio que havia ficado internado

por cinco meses em Itaituba (PA), fazendo tratamento contra desnutrição, e fora

um dos primeiros casos graves dos quais cuidou quando assumiu aquele polo—base

em 2007. Malu me pediu para segurar o bebê enquanto lhe preparava um banho

e um mingau. A menina usava um vestido amarelo com bordados. Malu enfatizou

seu aumento de peso. A enfermeira demonstrava estar feliz pela recuperação da

criança e, enquanto lhe dava banho, me pediu que tirasse uma foto daquela cena

para seu arquivo pessoal. Entretanto, para Malu o problema do bebê era familiar; ela

afirmou que “a mulher que a pegara para criar" era mãe recente de outra criança

e não estava conseguindo amamentar um sebundo bebê. Reclamou, ainda, das

condições anti—higiênicas em que encontrara & criança na casa da família. Cerca

de meia hora depois, a mãe apareceu para buscar a criança e o vestido que Malu

havia se esquecido de recolocar no bebê. Após esse episódio, o caso da menina com

desnutrição jamais voltou a ser mencionado pela enfermeira.



Não era difícil supor que minha presença nesse campo de tantas clivagens

hierárquicas tivesse configurado um momento único para que tanto Malu quanto

Silvana pudessem expor os resultados obtidos nessa empreitada.

Certamente, o exercício de interlocução experimentado durante a pesquisa

de campo com as enfermeiras era tenso pelo excesso de expectativas acumuladas

diante de toda sorte de problemas infraestruturais, mas ao mesmo tempo pressu-

punha uma (às vezes, a única) oportunidade de externar não apenas problemas de

ordem material (lugar—comurn para qualquer profissional da saúde indígena), mas,

sobretudo, seus dilemas fundamentais no campo da enfermagem. Foi nesse sentido

que os discursos de Malu e Silvana se atravessam, mostrando concepções distintas

sobre a conduta ideal da enfermeira.

Produção de indiferença

Silvana era uma enfermeira recém—formada por uma universidade pública

e recém-contratada pelo DSEI. Antes de ser designada para aquela aldeia, havia

trabalhado por oito meses num polo—base mais distante da cidade. Bastante ciente

de sua conduta profissional, elaborava muitas críticas ao comportamento de enfer—

meiras “mais antigas” como Malu. A principal fonte de divergência era a própria

definição de cuidados de enfermagem. Silvana postulava que qualquer envolvimento

além do protocolo das consultas era totalmente inadequado, enquanto Malu valo—

rizava justamente essa dimensão da experiência nas aldeias para se atribuir valor

e credibilidade ante os pares profissionais. Nenhuma das duas formas de relação,

é importante lembrar, excluía o que denominei anteriormente de práticas de auto—

ridade benevolente. Contudo, explicitar essas nuanças sobre as diferenças que os

próprios sujeitos manifestam e expressam sobre suas ações e as ações dos outros

é o que constitui o cerne de uma análise antropológica participativa nos termos de

Langdon e Garnelo (2004).

Durante os meses em que a enfermeira Silvana esteve atuando no posto

de saúde, acompanhei suas atividades, incluindo reorganização dos arquivos do

posto e as consultas. Destaca—se, dentre diversas situações observadas, um caso

típico de conflito e confusão no atendimento aos Munduruku. O senhor Mateus

Karo,13 de mais ou menos 60 anos, apareceu no posto reclamando de pontadas no

peito e dores de cabeça. A agente indígena de saúde Teresa mediu sua pressão

arterial e confirmou que ele era hipertenso e que seus remédios haviam acabado.

Foi—lhe entregue medicação para um mês. Teresa trouxe, então, um documento

para a enfermeira verificar. Era uma solicitação de consulta em Belém para alguém

chamado Mateus Waro. Silvana reparou que o sobrenome do paciente estava tro—

cado. Depois, percebeu que Waro e Karo eram nomes existentes, mas que se con—

fundiam com frequência nas anotações das profissionais da saúde. Como Teresa
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informou que não havia ninguém do clã Waro na aldeia, chegou—se à ideia de que

aquela solicitação podia ser mesmo para seu Mateus Karo, mas restava & dúvida.

Imaginando que poderia ser ele, seu Mateus relatou que já havia ficado internado

em Belém e que as profissionais da saúde daquela Casa de Saúde Indígena costu—

mavam perguntar aos próprios pacientes por que eles haviam sido enviados para

lá com “aquele tipo de problema”. Seu Mateus concluiu que se era para ficar longe

de sua família e sem nenhum apoio, ele não queria ir.

A descrição de seu Mateus era precisa e muito importante no contexto do

diálogo. O sofrimento contido na descrição da experiência de se internar na Casa de

Saúde Indígena não fazia parte, contudo, da maneira como a enfermeira enquadrava

a necessidade e a urgência dos pacientes. Assim, no momento do diálogo, Silvana

não deu importância a essa reclamação e não ofereceu qualquer tipo de retorno ao

problema concreto apresentado pelo seu Mateus. O senhor parecia desanimado e

repetiu que não iria, independentemente da conclusão a que se chegasse sobre o

paciente da solicitação. Não se tratava aqui somente da construção de significados

sobre o processo saúde—doença, mas também de um conflito social com base nas

relações de poder estabelecidas com os profissionais da saúde graduados. A recusa

do paciente era Vivida como um problema exterior a esse universo dialógico, que

quanto mais enclausurado em si mesmo mais fictício se tornava para as pessoas,

desconsiderando os elementos cotidianos do adoecer.

O tipo de autoridade que o universo da consulta indexava de maneira

eficaz era capaz de converter arbitrariedade em necessidade, como nos processos

burocráticos analisados por Herzfeld (1 992). Assumindo tal perspectiva teórica, qual

seja, a de que a dimensão organizacional produz significados e constrói relações

de poder, pode—se ver a eficácia do trabalho de Silvana, que, por exemplo, montara

uma escala de trabalho para os AISs, com folgas alternadas de fins de semana.

Na escala, cada AIS deveria fazer oito Visitas diárias e anotar as informações dos

pacientes segundo os programas de saúde que estava reorganizando: os hiperten—

sos e diabéticos (conhecidos no jargão profissional como "hiperdia"), crescimento

e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos (CD), e o Programa de Prevenção ao

Câncer do Colo do Útero (PCCU).

Foi por meio da reorganização do espaço físico do posto, de seus arquivos e

da escala dos AISs que a enfermeira me apresentou cerimoniosamente seu trabalho.

Esse era o parâmetro usado por Silvana ao reconhecer um bom trabalho de enfer—

magem: arquivos classificados, programas de saúde com informações atualizadas,

consultas de enfermagem relacionadas aos programas a serem desenvolvidos e

administração do pessoal de apoio, isto e, técnicas de enfermagem e agentes indí—

genas de saúde. Essa forma de atuar implicava certa relação diária com os doentes

na qual a ideia de adesão aos programas de saúde não era problematizada, mas se

naturalizava nessa demanda administrativa que Silvana considerava prioritária nas



atividades de enfermagem que cabiam às enfermeiras. Desse modo, a gestão da

saúde no âmbito da aldeia excluía, a princípio, qualquer possibilidade de mediação

de saberes ou práticas, uma vez que o diálogo estabelecido pela enfermeira pres—

supunha uma total adesão às formas de atendimento oferecidas. A não adesão era

reconhecida como falta de cuidado de si, evidenciando a dificuldade de reconhecer

outra noção de pessoa — distinta daquela na qual o indivíduo é o valor central a

orientar as percepções sobre o cuidado.

Sem reconhecer essa diferença, tudo se passava como se o modo de Vida

Munduruku fosse a causa dos maus indicadores de saúde conhecidos (alta incidência

de mortes por problemas respiratórios, por exemplo), deslegitimando tal modo de

vida (suas escolhas, seus argumentos, suas opiniões) e o tornando mera consequência

de condições de vida precárias que, ao fim e ao cabo, nem eram nominadas pela

enfermeira. Esse não nomear indica uma confusão necessária entre modos de vida,

como uma escolha culturalmente informada, e condições de Vida (externalidades:

falta de saneamento, coleta regular de lixo etc.), como se as condições determi—

nassem os modos. A flagrante demora na instalação de uma bomba d'água para a

população da aldeia, por exemplo, que se prolongou por dez anos até que as pes-

soas pudessem utilizar as já velhas torneiras instaladas em suas casas, nunca fora

comentada por Silvana. Esse era certamente um caso típico da falta de condições

de Vida, mas que foi traduzida em condutas individuais como a falta de higiene e

cuidado de si. O perfil epidemiológico se inseria numa economia moral e o uso de

categorias desse universo semântico, como cuidar e gerir, adquiria sentidos locais —

sentidos estes que ultrapassavam uma dimensão normativa e descreviam relações

de poder mais amplas, associadas & estereótipos construídos por ambos os lados.

Na dinâmica de suas consultas, principal forma de relação com os Mun—

duruku para Silvana — que se recusava a deixar as dependências do posto de saúde

quando estava na aldeia —, o modelo clássico da consulta médica era fundamental.

Após perguntar como o paciente estava se sentindo, corn a ajuda do AIS, ela usava

os instrumentos disponíveis para atender: termômetro, aparelho de pressão arte—

rial e estetoscópio. Concluída a etapa de examinação, ela anotava o medicamento
a ser ministrado num pedacinho de papel, entregava ao AIS, que repassava às

técnicas de enfermagem na sala ao lado, onde as medicações eram distribuídas nos

horários fixados. Essa sequência, mais do que uma rotina de trabalho, tinha uma

força ilocucionária (Austin, 1 990) por meio da qual sua legitimidade era construída.

O cuidado de enfermagem, portanto, passava necessariamente pelo distanciamento

do sofrimento dos doentes como forma de gerir a assistência prestada — isto é, o
sofrimento era tratado como algo de âmbito estritamente pessoal e subjetivo, longe

do olhar clínico.

Gostaria de fazer alusão a certo tipo de lógica presente na formação

disciplinar das ciências da biomedicina, classificando esse modo de agir dentro de
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um escopo histórico e cultural mais amplo. O dilema apresentado às enfermeiras

se assemelha à ambiguidade entre caring e competence (Good & Good, 1993)14

nos estudos etnográficos sobre a formação médica anglo—saxã nos Estados Unidos,

formação essa com forte influência em nossas escolas, como foi visto na digressão

sobre o surgimento da figura das enfermeiras de alto padrão durante a reforma

sanitarista.

Byron Good e Mary—Jo Good (1993) alertam, com relação à ambiguidade

entre caring e Cºmpetence, que os movimentos de humanização na saúde, ao

reincidirem sobre a dita dicotomia para explicar o processo de desumanização dos

médicos, terminam por reificá—la, validando o sentido da competência como um

terreno da reflexão científica em oposição à humanização, como um terreno de

reflexão das humanidades. A intenção de discorrer sobre a ambiguidade entre caring

e Cºmpetence, ou entre cuidar e gerir, insere—se na tentativa de descrever certa

economia moral, compreendendo uma ordem de valores em sua extensão cotidiana.

Refiro—me, especialmente, à ideia de sensibilização dos profissionais da saúde, que

parece endossar & perspectiva dicotômíca da formação disciplinar anglo—saxã. É

nesse sentido que Good e Good (1993: 94) elaboram sua análise etnográfica do

“processo de reconstrução da pessoa como um objeto do olhar médico”.

Cuidar e gerir: continuidades e rupturas

do campo da enfermagem na saúde indígena

Retomando o problema central deste capítulo, perfizemos uma trajetória

que se inicia na instauração de um tempo mítico na saúde pública brasileira com

sua proposta de educação em saúde como forma de inclusão social — por meio do

legado pioneiro de Anna Nery — até as experiências cotidianas de técnicas e enfer-

meiras em aldeias indígenas do DSEI Rio Tapajós. A principal linha de continuidade

entre esses dois cenários foi construída por meio de etnografia que logrou destacar

uma ambiguidade constitutiva do campo da enfermagem no Brasil — entre cuidar

e gerir. Por um lado, foi possível compreender a dinâmica do improviso como um

elogio e um recurso estrito senso (e não como um conceito que remete à ausência

de recursos), cujo relevo social já Vinha sendo construído desde as campanhas das

enfermeiras—Vísitadoras no início do século XX. Por outro lado, a noção de cuidado

aparece como uma síntese da tensão entre cuidar e gerir — tensão essa muitas vezes

vivida como se fossem características individuais de profissionais específicos, mas

cuja dimensão se estende à própria formação disciplinar de enfermeiras e enfer-

meiros e ao contexto político de produção de cidadania e identificação com a nação

via ações de saneamento.



Na apresentação dos dados do trabalho de campo realizado entre 2008

e 2009, o foco esteve nos diálogos entre as profissionais da enfermagem e os

Munduruku. Tais diálogos remeteram, simultaneamente, à perspectiva sanitarista

das campanhas de saúde pública — em que as noções de busca ativa e promoção à

saúde ganharam os contornos de uma diária conscientização por bons modos de

higiene e assepsia — e à perspectiva tutelar, desmembrada em dois contextos

de produção de significados: a benevolência das ações para resguardar a Vida e o

corpo vulnerável dos índios e a indiferença da produção dos índices de saúde.

Tratar tais dimensões como opostas, entretanto, foi uma consequência

direta do modo como as profissionais da enfermagem compreendiam suas tarefas e

organizavam cotidianamente suas ações. Em termos da análise teórica a que esses

dados remetem, chama a atenção o quanto essa ambiguidade é eficaz em replicar

uma hierarquia de poderes no campo da saúde pública por meio da ritualizagão dessa

oposição de valores nas diversas esferas da ação cotidiana. Mais do que a centralidade

do olhar clínico, & disputa pelo significado da experiência nas aldeias se constituía

para as enfermeiras como um elemento indispensável ao acervo simbólico que as

identificava com esse nicho de atuação, construindo suas competências próprias:

seja pela ênfase na organização dos programas de saúde e arquivos, representada

pelo caso de Silvana; seja pelos atendimentos em casa e os cuidados focados numa

certa parcela da população, representados pelo caso de Malu; seja pelo elogio ao

improviso, caso geral das técnicas de enfermagem.

A falta de formação específica das enfermeiras na atuação com povos

indígenas certamente salta aos olhos nesta discussão. Nesse sentido, procurou—se

mostrar o quanto as duas enfermeiras se consideravam experientes sobre o tema,

explicitando suas razões para tanto. Malu dava destaque às ações de assistência

direta. Uma de suas afirmações mais enfáticas era a de que odiava escrever e que

“se dependesse disso para viver, morriai”. Se Malu não valorizava o ato de registrar,

e interessante notar quais outros aspectos eram considerados importantes e perce—

bidos como opostos & esse. Se a gerência dos enfermos apontava para uma forma

de assistência legítima, as relações de cuidado internalizadas como um mecanismo de

autoridade benevolente legitimavam urna contraposição & um perfil burocrata, mas

que é também responsável pela legitimidade científica da formação do enfermeiro.

Pelo menos é isso que sugerem os estudos sobre a histórica da enfermagem e da

construção da formação profissional das enfermeiras durante a Reforma Sanitária,

e para a qual a imagem icônica de Anna Nery contribui grandemente (ver nota 8,

em que se transcreve trecho de um discurso de Chagas dirigindo um apelo às mulhe-
res brasileiras para aderirem à carreira na saúde pública).

Focada na prestação de assistência direta, Malu jamais se negava a fazer

visitas quando era solicitada. As Visitas eram uma forma de interação esperada

pelas famílias, assim como a circulação pela aldeia; por isso, guardavam um sentido
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totalizante na construção da identidade cuidadora: em seu polo—base nenhuma

criança havia morrido. Era nesse sentido primordialmente que as visitas eram

enquadradas, conferindo um estatuto de experiência e uma noção de intimidade

como forma de autoridade.

Em contrapartida, as acusações sobre a falta de cuidados de si que a

enfermeira Silvana efetuava eram sempre genéricas e enunciadas como um hábito

dos Munduruku em geral, de uma comunidade inteira, ou ainda um problema de

fora da aldeia e sem possibilidade de solução localizada: eram as condições de Vida

precárias que se traduziam pela universalidade do discurso da falta de educação

em saúde. Por outro lado, Malu apontava as pessoas ou atitudes que reprovava e o

motivo. A forma da relação era a do engajamento explícito, a ponto de estabelecer

desavenças circunstanciais e pontuais entre os Munduruku e entre as profissionais

da saúde ao mesmo tempo, uma vez que seu grau de envolvimento nas questões de

saúde do município e das aldeias lhe permitia essa dupla inserção. No caso de Malu,

claramente se construía o valor da experiência na saúde indígena e a competência

de saber-fazer centralizando em sua persona as habilidades para tal.

No Quadro 1, podemos Visualizar esses diferenciais na escala de valores

associados ao cuidado para compreender o exercício de uma autoridade cuja forma

de poder não pode ser descrita normativamente. Constituído por uma ação capilar,

cuja principal característica era a de que não havia um conteúdo fixo ao qual o

exercício desse poder se ligava, o cuidado era um valor que interligava as ações na

enfermagem e que, como Visto, explicitava visões distintas da experiência de viver

na aldeia. Essas Visões são representativas de urna ambiguidade que transcende a

experiência individual. Nesse sentido, a conexão com os apelos de Carlos Chagas às

enfermeiras—visitadoras da reforma sanitarista não passa despercebida: Anna Nery

se torna símbolo da enfermagem por um duplo vínculo — como mãe dos brasileiros

e suas habilidades naturais para cuidar e como contemporânea de Nithingale, tor-

nando eficaz a utilização de sua imagem na construção das ações de saneamento

e de suas premissas gerenciais.

O valor da etnografia atinge seu potencial teórico ao conseguirmos, por

meio dela, realizar a passagem entre indivíduo e sociedade apontando para cons—

tructos sociais amplos e historicamente datados como referência para ações indivi—

duais que, muitas vezes, são vividas no mais profundo estado de solidão (refiro-me

às numerosas queixas de diversos profissionais de enfermagem ao permanecerem

sozinhos nas aldeias por ocasião das escalas alternadas de trabalho).



Desse modo, chegamos a uma espécie de quadro de oposições que pode

ser assim visualizado:

Quadro 1 — Valores do cuidar e do gerir

 

Cuidar Gerir

 

Fazer visitas em casa e atender às chamadas das

famílias em domicílio. ,
posto de saude.

Pedir às pessoas para irem ao posto de saúde, restringir

horários de atendimento com base no expediente do
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Olhar clínico para problemas não anunciados

pelos próprios pacientes (antecipação). Atualizar os arquivos dos programas de saúde, prestar
Circulação intensa pela aldeia e pelas casas, consultas de enfermagem no espaço do posto de saúde.
buscando doentes e problemas não relatados.   
Negociar decisões difíceis com o cacique (em Não se envolver no universo de relações na aldeia,
geral, envolvendo deslocamento para a cidade e escrever os relatórios consolidados em dia, manter-se
recusa de atendimento). Trocar alimentos com nos limites físicos do posto de saúde, não trocar
os Munduruku frequentemente. alimentos com os Munduruku.   
Fazer reclamações diretas aos Munduruku

sobre comportamentos considerados de risco,

prescindindo do espaço institucional da palestra

em saúde.  Munduruku.
Buscar valorar a melhor atuação seria propriamente um equívoco nos

termos da abordagem teórica escolhida. Inserindo esses conteúdos em uma teoria
da prática, como a de Bourdieu (2009), é possível compreender o mecanismo de

atuações, tentando tecer comparações mais abrangentes com outras formas de

poder historicamente relacionadas às práticas da administração pública entre os

povos indígenas. No caso das enfermeiras, a noção prática de cuidados de enfer—

magem incapacitava o outro por meio da imposição de um olhar sobre as doenças
em relação aos Munduruku, podendo, sim, fazer uso das classificações da biome-
dicina para tal, mas usando outros dispositivos socialmente relevantes provenien-

tes da organização social e familiar, como as acusações em torno da relação entre

mãe e filho — situada no polo do cuidar — e o cuidado de si — situado no polo do gerir.

A lógica tutelar no campo da enfermagem — seja pela Via da indiferença

burocrática, seja pela Via da autoridade benevolente — permite um diálogo com o

modelo da administração indigenista que compartilha alguns valores similares na
relação historicamente construída entre patriotismo, abnegação e & premência de

salvar Vidas,15 premissas também identificadas no discurso sanitarista.

Ao eleger as categorias nativas do improviso e do cuidado para compreen-

der os conHitos cotidianos na assistência à saúde indígena, o intuito foi produzir

Efetuar reclamações aos superiores imediatos,

apontando problemas via relatório consolidado

mensal. Valorização do espaço do posto de saúde e das

palestras como único espaço de interlocução com os

J
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uma etnografia dos fazeres biomédicas. Tais fazeres, certamente, não se dissociam

dos saberes biomédicos. Entretanto, no debate marcado pela referência crítica a

tais saberes, têm—se produzido análises generalizantes sobre o ponto de vista dos

profissiºnais da saúde. A prática destes em relação aos povos indígenas vem—se

mostrando contraditória e plena de significações que cambiarn contextualmente,

como mostram diversas etnografias produzidas na última década (Garnelo, 2003;

Garnelo & Sampaio, 2003; Marques, 2003; Chaves, Cardoso & Almeida, 2006;

Langdon et al., 2006; Magalhães, 2006; Novo, 2010). A relevância da tensão dual

entre cuidar e gerir no campo da enfermagem oferece um bom caminho para refle—

tir sobre tais dissensos com base nas relações sociais que se produzem na esfera

cotidiana da assistência à saúde indígena.

Nesse sentido, a abordagem simmeliana do conflito como sociação, em

vez de ausência de relação, possibilitou explorar as categorias surgidas por meio do

trabalho de campo. O improviso, como forma de relação e valor identitário de um

grupo, permitiu que a leitura da participação das técnicas de enfermagem fosse além

da reprodução de polaridades como biomedicina e medicinas indígenas. Ao contrário,

a percepção de que a atenção diferenciada estava relacionada às suas condições

específicas de trabalho nas aldeias se tornou um dado de referência para repensar

esse esquema de análise entre profissionais da saúde sem formação superior.

Já o cuidado, como símbolo de uma profissão socialmente associada a

valores centrais da tutela corno abnegação e voluntarismo, se tornou importante

para compreender as tensões duais no campo da enfermagem e sua expansão para

a saúde indígena por meio da sobreposição de lógicas tutelares.

Ao falar em campo da saúde indígena neste capítulo, busquei enfatizar

uma diversidade pouco reconhecida nesse contexto tão marcado pela tensão dua-

lista entre biomedicina e medicinas indígenas. A percepção de que o Estado não é

um ente externo (Abrams, 1988), apesar de não ter sido extensivamente tratada

no âmbito deste texto, não deixou de ser um ponto de partida para compreender a

complexidade nas ações dos sujeitos engajados na oferta de assistência aos povos

indígenas. Se o Estado não existe acima ou fora das práticas políticas, seria impor—

tante poder replicar tai raciocínio também ao olhar para o Subsistema de Saúde

Indígena. Entre tais práticas, revelou—se que a ordem de valores operante entre

os sujeitos categorizava os profissionais da biomedicina como detentores de um

conhecimento nem sempre eficaz, nos termos das próprias profissionais da saúde,

mas certamente valorizado e vivido como aporte inquestionável para o processo

de tomada de decisões.

O dualismo entre cuidar e gerir e a leitura preferencial de um ponto de Vista

biomédico, baseado no fisicalismo, que se corre o risco de reproduzir ao analisar a

prática das profissionais da saúde. Mas se suas ações desvelaram mecanismos de

uma autoridade benevolente e a subsequente exclusão das agências indígenas, tais



situações ou índices não podem ser analisados tão somente pela ignorância sobre as

teorias Munduruku em torno da causalidade das doenças. Antes, as práticas mais

comuns eram a valorização e a explicitação de experiências pessoais entre os Mun-

duruku, vivendo nas aldeias por longos períodos e anunciando uma intimidade que

os diferenciava socialmente dos seus pares que atuavam na cidade. A perspectiva

que orientava essa valorização de ser profissional da saúde indígena era a mesma

que, em outros momentos, deixava entrever a desconsideração e o desrespeito por

concepções outras de cuidado como as que seu Mateus Kero conseguiu explicitar
na consulta com Silvana.

A lógica tutelar no contexto da saúde indígena deve ser relacionada, por—

tanto, ao histórico de formação de profissionais da enfermagem associado, por sua

vez, ao contexto de produção de habilidades em saúde indígena. O mecanismo da
tutela se realizava em certas práticas de cuidado que, em nome da especificidade
cultural, naturalizavam & ignorância do outro sobre a causalidade das doenças
como a de um paciente típico cuja única diferença é a de ser biologicamente mais
vulnerável a certos tipos de doenças. Parece, então, que a construção social da

indiferença sobre os modelos de reabilitação e cura indígena estaria ocorrendo pela

Via estrita de uma diferença entendida como irredutível — sendo a vulnerabilidade
dos corpos indígenas um aporte suficientemente complexo e capaz de conectar tal

ordem de valores a uma hierarquia funcional bastante específica, cujo histórico

remete aos valores mais caros do sanitarismo brasileiro. Tal estereótipo da alteri-
dade indígena — ao ser percebida e vivida como alteridade biológica — atuava como

síntese de todas as outras formas de diferença percebidas, atualizando o discurso
da premência epistemológica do universal (como produtor de verdades) sobre o

particular (como um vetor de especificidades ornamentais).

Notas
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1 Esse dado está disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_
area=1744>. Acesso em: 18 mar. 2013.

ª Ao longo do texto, usarei a forma feminina para designar o grupo da enfermagem, tendo em
Vista que as mulheres constituíram, no meu caso, a quase totalidade da equipe. Entretanto,
esse não necessariamente é o caso de todos os Distritos Sanitários.

3 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de
Ciências Humanas da Universidade de Brasília, de acordo com a resolução 196/96 do Minis—
tério da Saúde, em 27/3/2009. Para uma análise crítica da resolução 196/96 no que tange à
diferença entre pesquisar com seres humanos e pesquisar em seres humanos, ver Cardoso de
Oliveira (2005). Além disso, a pesquisadora recebeu autorização da Pnndação Nacional do Índio
(Funai) para realizar entrada e permanência na terra indígena Munduruku durante os meses
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do trabalho de campo, entre 2008 e 2009. Finalmente, a pesquisadora também realizou uma

reunião em aldeia apresentando seu trabalho e informando sobre a natureza da pesquisa às

lideranças indígenas e aos profissionais da saúde, conforme os princípios do Código de Ética

da Associação Brasileira de Antropologia (<www.abant,org.br/?code= 3.1 >), da qual a autora

é sócia efetiva.

O nome de batismo e de casamento de Ana Néri difere da grafia com a qual seu nome ficou

conhecido a partir do século XX, após sua morte, já na condição de pioneira da enfermagem

brasileira. No resgate de seu nome durante a Reforma Sanitária, os documentos e textos da

época começam a utilizar o nome Anna Nery, em vez de Ana Néri, sendo a nova grafia utilizada

para dar nome à famosa Escola de Enfermagem do Rio de Janeiro (Cardoso & Miranda, 1999).

O Diário da Bahia foi um importante jornal local que circulou entre 1856 e os primeiros anos

do século XX, comprometido com a causa abolicionista. Políticos ligados ao Partido Republicano

Federalista, além de liberais como Rui Barbosa e Manuel Vitorino, publicavam no Diário (Silva,

1979).

Victor Meirelles é também autor das famosas obras A Primeira Missa na Brasil, Combate Naval

de Riach uelo, Passagem de Humaitá, Batalha dos Guararapes e Juramento da Princesa Isabel.

Ver, além de Cardoso e Miranda (1999), Batista (2005), Baptista e Barreira (2009) e Almeida

Filho (2004).

“As organizações sanitárias modernas não podem mais dispensar o serviço de enfermeiras visi-

tadores, que constituem um dos factores de maior valia na prática dos methodos prophylacticos.

(...) Encarada em seu aspecto social, e interpretada na grandeza moral de seus objectivos, a

função da enfermeira Virá constituir para a mulher brasileira um vasto campo de actividade

produtiva, na qual se exercitam todas as excellencias de su'alma piedosa e altruística, na

qual se effectivam seus altos ideaes de emancipação pelo trabalho nobilitante" (Chagas apud

Rizzotto, 2008: 51-52).

A referência mais ampla desse debate se encontra na tese de doutorado de Souza Lima,

publicada na forma de livro em 1995, sobre poder tutelar e ação indigenista no Brasil (Souza

Lima, 1995). O diálogo com este trabalho se dá no intuito de refletir sobre um poder tutelar

cuja principal característica é se capilarizar em ações de benevolência, dispersas nas Várias

situações de interação de povos indígenas e agentes governamentais. São importantes, assim,

pesquisas focadas em mapear tal diversidade de contextos para fins de uma análise mais con—

sistente sobre a governamentalídade indigenista e suas correlações com as políticas setoriais

para a saúde indígena.

Esses relatos também podem ser lidos em Murphy (1958).

Os nomes de todas as pessoas envolvidas na pesquisa de campo foram ocultados ou são fic—

tícios. Essa escolha se refere a uma questão metodológica na antropologia, cuja preocupação

central é resguardar os envolvidos de qualquer exposição individual negativa que possa vir a

ser relacionada à pesquisa. Entendo que os indivíduos só ganham sentido em análises mais

abrangentes e que transcendem suas próprias experiências individuais, por isso, embora sejam

interlocutores fundamentais para a construção do conhecimento antropológico via etnografia,

isso não significa que a identidade revelada seja de interesse da pesquisa, Ao contrário, é nas



representações coletivas, manifestadas por meio dos indivíduos, que a antropologia encontra

sua vocação intelectual.

12 Foucault (2004), ao pensar na construção do olhar clínico, ressalta que o treinamento do olhar

pode ser entendido em relação a seu conceito de corpo e corpo disciplinado e, portanto, como

uma prática simultaneamente consciente/inconsciente.

13 Aqui, apenas o primeiro nome em português foi ocultado. O nome do clã, porém, foi mantido

em virtude de não ocasionar qualquer identificação individual e, também, por permitir cons—

truir o sentido da confusão descrita pelos atores.

14 O trabalho de campo realizado entre um grupo de estudantes de medicina nos primeiros anos

do curso em Harvard permitiu a Byron Good e Mary—Jo Good perceber a forma como o corpo

fora desconstruído e reconstruído pelas aulas de anatomia, do corpo que se movimenta ao

corpo estático dos cadáveres.

15 Faz—se clara referência aqui à construção do argumento da ação fraternal nas ações indigenistas,

como analisa Souza Lima (1987).
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