
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ÁVILA, T. Cultura, Sexualidade e Saúde Indígena: etnografia da prevenção das DST/Aids nos povos 
Timbira do Maranhão e do Tocantins. In: TEIXEIRA, CC., and GARNELO, L., comps. Saúde Indígena em 
perspectiva: explorando suas matrizes históricas e ideológicas [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2014, pp. 241-261. Saúde dos povos Indígenas collection. ISBN: 978-85-7541-582-5. 
https://doi.org/10.7476/9788575415825.0010. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parte 2 - O Subsistema de Saúde Indígena em Ação 
Capítulo 8 - Cultura, Sexualidade e Saúde Indígena: etnografia da 

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

 
 

Thiago Ávila 

https://doi.org/10.7476/9788575415825.0010
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Cultura, Sexualidade e Saúde Indígena:

etnografia da prevenção das DST/Aids

nos povos Timbira do Maranhão e do Tocantins1
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A relação entre sexualidade e povos indígenas forma um cenário histó-

rico polêmico e polissêmico, que aguça 8 atenção de muitas pessoas. No contexto

brasileiro, 8 relação entre sexualidade, colonialismo e minorias étnicas torna Claros

o local e o papel dos povos indígenas no imaginário mais amplo de nosso país. Por

exemplo, muitos brasileiros contam que suas avós foram pegas a laço no mato,

descrevendo uma situação dos indígenas como arredios, selvagens e bárbaros,

sendo que 8 Violência e sua relação com os casamentos interétnicos ocupariam um

espaço ainda pouco Visualizado etnograficamente.

Ao se transportar essa relação descrita para um cenário contemporâneo,

como as epidemias de DST/Aids, surge um campo fértil para destrinchar analítica-

mente as imbricadas conexões entre sexualidade, cultura e poder, por meio de uma

experiência etnográfica na atenção à saúde indígena no Brasil. O vírus HIV, ponto

de partida deste capítulo, pode ser visto como um quase objeto (Latour, 1993),2

pois ele condensa elementos que podem ser paulatinamente descobertos, em um

caminho para maior compreensão do modo como 8 saúde indígena brasileira é

empiricamente realizada, assim como das dificuldades para que esse processo seja

feito de forma diferenciada, tal como preconizado pelas legislações brasileiras e

acordos internacionais dos quais somos signatários.

A pandemia da Aids faz parte do cotidiano urbano brasileiro desde 8 década

de 1980, aparecendo como um dos principais temas de saúde pública no país. Pre-

sente em discussões técnico-epidemiológicas, ela é também matéria em revistas

e jornais onde famosos contribuíram na visualização desse tema 80 se assumirem

como soropositivos ou por se posicionarem 8 favor dos direitos sociais desse grupo.

Apesar de tanta exposição e de uma vasta produção acadêmica em múltiplas áreas

de conhecimento, abordando desde aspectos epidemiológicos e de reprodução Viral

até questões sociais, é facilmente aceito que existem lacunas importantes 8 serem

superadas para melhor compreensão do fenômeno social do HIV/Aids no Brasil.

O processo de interiorização e expansão da epidemia no Brasil, tendência

em nosso país, conduz 8 ref1exão para um campo aparentemente inusitado: como
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essa epidemia atinge os povos indígenas e como tais povos apropriam-se dessa
temática, situando-a em seus próprios sistemas de mundo e conjunturas sociais.

Com este capítulo, pretendo suprir, parcialmente, essas lacunas ao propor
uma etnografia da problemática global do HIV/Aids em uma perspectiva localizada:
o olhar singular que os povos Timbira, seis grupos indígenas que Vivem nos cerrados
do norte do Tocantins e do sul do Maranhão, têm sobre 8 epidemia da Aids. A etno—
grafia está assentada na minha experiência pessoal de sete anos de trabalho com
os Krahô, um dos povos Timbira, e três anos como antropólogo do Programa Timbira,
do Centro de Trabalho Indigenista (CTI). Dois desses anos foram dedicados à coor—
denagão do Projeto Controle Social em DST/Aids pelos Índios Timbira do Maranhão
e Tocantins, financiado pelo Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da Saúde,
por meio do Edital de Organizações da Sociedade Civil de 2004.

Em linhas gerais, o projeto que coordenei consistia em colaborar para 8
formulação de políticas públicas de saúde indígena com 8 avaliação dos riscos e da
vulnerabilidade de seis povos indígenas que vêm sendo denominados, desde 8 clás—
sica análise de Curt Nimuendaju (1971), como Timbira. Além disso, havia a forma—

ção de multiplicadores indígenas responsáveis por repassar informações 8 suas
aldeias e da assessoria técnica necessária à consolidação do Departamento de Saúde
da Associação Wyty Catê das Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins. A con-
tribuição viria justamente no aspecto mais frágil da atenção à saúde indígena no
Brasil: como efetivamente obter caminhos criativos para que esse processo de
atenção à saúde seja culturalmente diferenciado.

Situar—se entre as esferas de fortalecimento do movimento indígena dos
povos Timbira, assim como colaborar com ações direcionadas 8 enfrentar o aumento
das DST e 8 proximidade com casos de Aids diagnosticados nos municípios do
entorno das Terras Indígenas (TIs) dos Timbira, formou um tenso campo interétnico
e de diálogos, ora mais truncados/nervosos, ora mais construtivos/Colaborativos
entre as comunidades indígenas, os profissionais da saúde e os gestores da atenção
à saúde indígena. Aquí exploro etnograficamente esse encontro de perspectivas
de mundos extremamente distintas entre si desde o processo saúde/doença/enfer—
midade sobre HIV/Aids, formando espaços interétnicos com suas contradições,
riquezas e diferenças.

Os Povos Timbira e o Subsistema de Saúde Indígena

Para analisar os modos como os povos Timbira enfrentam a problemática
das DST em suas aldeias, assim como a da proximidade do HIV/Aids de suas ter-
ras indígenas, é necessário precisar os contornos do que possa ser essa categoria
social Timbira e articular as múltiplas realidades locais que cada um desses povos
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vivencia no Maranhão e no Tocantins. Ela não é uma expressão local, mas de algum

modo encontra ressonâncias no conceito interno de mehin, o termo como os povos

Timbira se autodenominam.3 Esse conceito pode ser traduzido, de forma livre, como

“aqueles que possuem 8 minha carne", ou “os que compartilham uma mesma subs—

tância entre si". É um conceito que remete ao ideal desses grupos indígenas sobre

o que e humanidade e quais são seus critérios de sociabilidade. Ao mesmo tempo,

é um dos pilares fundamentais da diferenciação étnica e do seu reconhecimento

como uma unidade formada, mas certamente não homogênea, que se distingue dos

demais grupos indígenas e da população não indígena.

Do ponto de vista histórico, o nome Timbira designa diversos grupos indí—

genas do sul do Maranhão e do norte do Tocantins, os principais responsáveis pelas

resistências 8 expansão colonial nessa região, fato somente superado no século XIX.

Em comum, esses povos falam uma mesma língua, compartilham mitos e rituais,

suas aldeias têm 8 mesma espacialidade e sociabilidade de acordo com seus pró—

prios padrões. Atualmente, os que resistiram à Violenta expansão colonial nesses

sertões são os povos Krahô e Apinajé, no estado do Tocantins, e os Krikati, Gavião

Pyhcobjê, Apanjekra—Canela, Ramkokamenkra—Canela e Krepynkatejê no estado do

Maranhão, existindo ainda os Parkatejê, que, 80 recusarem o contato, migraram

para as matas 8 oeste, e hoje estão no Pará.4

A maior parte das TIs dos grupos Timbira foi oficialmente reconhecida pelo

governo federal; para estas, as questões fundiárias estão resolvidas. Ali, o desafio

atual parece dizer respeito à gestão territorial nas áreas demarcadas, onde 8 saúde

indígena surge como um dos elementos centrais.

A uniformidade social reconhecida pela literatura, pela poesia e pela etno—

grafia passou ao largo quando houve o processo de distritalização da saúde indígena

no Brasil. Em vez de 8 atenção à saúde indígena desses grupos ser organizada em

um território étnico sanitário único como Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI),

o processo que imperou foi 8 divisão político—geográfica baseada segmentação por

unidade feder8d8. Assim, os Timbira foram fracionados em três DSEIs distintos —

Tocantins, Maranhão e Guama—Tocantins —, e uma série de conflitos e problemas

passou 8 afetar esses grupos.

O que fica claro é 8 existência de um processo socialmente construído

de invisibilidade da condição un8 desses grupos indígenas no momento de imple—

mentação do subsistema, o que trouxe dificuldades de operacionalização de uma

atenção à saúde indígena realmente diferenciada. Equipes multidisciplinares não

conseguem ser formadas plenamente, em parte pela alta rotatividade de pessoal,

em parte pela interferência de gestores municipais na sua composição. Urna invi—

sibilidade política que vem sendo sistematicamente rechaçada pelas organizações

indígenas representativas dos povos Timbira, especialmente 8 Associação Wyty

Catê, das comunidades Timbira do Maranhão e do Tocantins, que pressiona há
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anos o Departamento de Atenção 8 Saúde Indígena para 8 criação de um distrito

próprio e autônomo.

Os povos Timbira, de maneira geral, têm enfrentado problemas graves

no processo de atenção à saúde indígena em suas comunidades. Os que estão no

Maranhão convivem em um distrito com sérias dificuldades de organização, tendo

uma estrutura de atenção à saúde precária nas aldeias, estimulando o encaminha—

mento e o referenciamento para atendimento nas cidades próximas ao invés de

fortalecer 8 resposta básica nas aldeias.

No Tocantins, esses povos enfrentam um problema nítido de presença de

DST em suas aldeias, uma precariedade no sistema de segurança alimentar do grupo,

presença esparsa das equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSIs) nas suas

aldeias e fortes conflitos pelo abuso de bebidas alcoólicas. Em comparação com o

Maranhão, a capacidade de resposta do DSEI Tocantins é bem mais estruturada,

mas o ponto—chave de ambos terem uma dificuldade de gestão está no processo de

formação desses distritos. Em vez de atentarern para as especificidades etnoculturais

como critério de definição dos espaços territoriais que formariam os distritos, no

caso dos DSEIs Maranhão e Tocantins, prevaleceu o critério político e geográfico.

Como resultado, há dificuldades e complexidades derivadas de inserção de povos

com modos diferenciados de se organizarem e uma multiplicidade de sistemas de

governança que resulta em controles sociais extremamente precários — com altos

graus de interferência política nas diretrizes técnicas, nas equipes multidisciplinares

e o reflexo nas estratégias de atenção à saúde indígena.

Em ambos os distritos, assim como em diversos contextos no Brasil, o

controle social não funciona de maneira adequada. O que percebo é que, em parte,

há um interesse político em que os conselhos de saúde desses distritos não fun—

cionem bem, em uma estratégia de manutenção do controle sobre as populações

indígenas, em um processo de poder colonial com um deslocamento da noção de

tutela do indigenismo oficial para o campo da saúde indígena.

Em razão desses fatores, os povos Timbira do Maranhão e do Tocantins

tiveram que lidar com o hipermetropia dos gestores de saúde indígena no processo

de definição e implantação dos DSEIs. A hipermetropia é uma deficiência visual

comum que gera 8 dificuldade de enxergar objetos próximos. A unidade Timbira, que

estava tão próxima e fácil de ser percebida, pereceu em nome de questões e inte—

resses políticos que forçaram 8 divisão dos DSEIs em uma ótica político—estadual.5
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DST/Aids, Intermedicalidade e Saúde

nos Povos Timbira do Maranhão e do Tocantins

O Subsistema de Saúde Indígena tem o dever e 8 tarefa de trabalhar

questões relacionadas com 8 prevenção, 8 atenção e o tratamento das DST/Aids nas

aldeias, assim como planejar e desenvolver atividades de educação e de promoção da

saúde indígena. A diferença cultural inerente à rotina dos integrantes do subsistema

fica explicitamente ressaltada quando 8 abordagem envolve as complexas relações

entre sexualidade e cultura. O caso específico dos povos Timbira do Maranhão e

do Tocantins revela esses choques, estranhamentos e percepções distintas entre

os processos de saúde, doença e enfermidade que existem entre esses povos e os

agentes do subsistema.

Há uma zona de intermedicalidade que envolve os diferentes agentes

com uma consciência sociomédica em conflitos, confrontos e oposições justamente

por Vivenciarem empiricamente os dilemas desses encontros interculturais sobre

os processos de saúde, doença e enfermidade. A definição conceitual de zona de

intermedicalidade, construída por Maj—Lís Fóller baseada nas análises de Shane

Greene (1998), circunscreve um espaço sociocultural definido em que:

tal zona seria um espaço contextualizado de medicinas híbridas e agentes com

consciência sociomédica. No discurso colonial do poder, dominação e conhecimen—

tos médicos legítimos são enfatizados. A intermedicalidade faz parte do discurso

em que ocorrem confrontos, posições e conflitos. (Fóller, 2004: 1133—134)

Os estudos que abordaram os problemas etnográficos encontrados nas

zonas de intermedicalidade compostas pelos agentes sociais que vivenciam &

atenção à saúde indígena dos povos Timbira do Maranhão e do Tocantins têm con-

centrado o foco de suas análises nos confrontos e conflitos entre agentes indígenas

de saúde (AISS) e pajés,6 por um lado, e os técnicos de enfermagem e médicos,

por outro (Nimuendaju, 1971; Melatti, 1963, 1967, 1972, 1978). Essas dimensões

importantes revelam pontos sugestivos etnograficamente de como 8 saúde indígena

e empiricamente negociada e efetuada nos krin (aldeias), fornecendo uma contri-

buição interessante que deveria transcender os círculos acadêmico—antropológicos

e ser incorporada ou minimamente conhecida pelos profissionais do Subsistema

de Saúde Indígena.

Todavia, essas mesmas análises não têm dado o mesmo peso 8 outros atores

com consciência sociomédica (indígenas e não indígenas) que participam ativamente

dessas zonas de intermedicalidade. Do lado indígena, mencionam brevemente os

fatores que motivam pais/mães, avós, amigos formais e tios 8 intervirem no processo

de cura e exigir processos complexos de negociações que definem o itinerário tera-
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pêutico dos pacientes. Do lado biomédico, essas etnografias não costumam indicar

os fatores que levam os gestores dos gabinetes nas sedes dos distritos em Palmas

(TO) e São Luís (MA) 8 formular seus programas e ações que compõem os planos

distritais, havendo uma lacuna etnográfica sobre os profissionais da saúde em ação.

Contribuir para suprir aspectos das lacunas e um dos objetivos que pre—

tendo alcançar neste capítulo, 80 menos do ponto de vista de uma análise sobre

como os povos Timbira transitam criativamente nessa zona de intermedicalidade.

Afirmo isso porque o tema das DST/Aids, no contexto dos povos Timbira, está menos

circunscrito aos trabalhos dos curadores indígenas (pajés) e mais centrado nos

processos de negociação familiar cujos atores já mencionei aqui. Os dados de campo

revelam que essa questão não é comumente associada 8 quebras de tabus e normas

sociais e/ou ataques de mecarõn (espíritos) cujo tratamento é um trabalho especí—

fico dos curadores indígenas. Pelo contrário, a emergência de urna DST e vista como

fruto de práticas individuais e o processo saúde/doença/enfermidade é associado

aos contatos interétnicos. Sua intervenção terapêutica está muito mais ligada aos

conhecimentos fitoterápicos individuais e familiares do que 8 ações dos curadores

indígenas.

Aqui trabalho com o conceito de zona de intermedicalidade, mas em vez

de concentrar os esforços em explorar os conf1itos e divergências interculturais,

minha intenção é etnografar os possíveis diálogos entre sistemas médicos distintos,

revelando possibilidades reais de articulação. Parece que nossa sociedade entende 8

articulação de sistemas médicos como uma tarefa difícil e quase impossível (mesmo

que ela seja preconizada nas legislações nacionais),7 contudo para os povos Timbira

parece ser possível fazer essa articulação, só que ela é difícil de ser realizada por

causa do poder colonial que empodera saberes dos agentes do Subsistema de Saúde

Indígena e descredencia — e em muitos casos ridiculariza — os saberes tradicionais

de cura e promoção da saúde.

O desafio etnográfico que proponho aqui não está tanto em revelar os

conflitos intermédicos e os choques de perspectivas (o que vem sendo feito em

artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado na área da antropologia da

saúde no Brasil), mas sim analisar criticamente 8 agencialidade e 8 criatividade

indígenas em articular os sistemas médicos e — mais ainda — perceber em que

medida os Choques derivam d8 assimetria de poder e subjugação da cultura indígena

ante os saberes biomédicos, revelando os processos coloniais e modos como essa

hierarquia de poder é construída e internalizada nas ações de atenção à saúde

indígena. A hierarquia de poderes persiste na conjuntura das relações interétnicas

brasileiras, e 8 saúde indígena certamente é o espaço no qual o indigenismo (Ramos,

1998) se expõe de maneira mais nítida.

A zona de intermedicalidade dos povos Timbira não só possibilita medi—

cinas híbridas como cria zonas de interfluxos criativos em que os dois sistemas
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médicos estão em um jogo de diferenças e semelhanças. Ao se contrastarem e se

chocarern, acabam por reforçar suas identidades e preceitos. Tanto o sistema bio-

médico como o indígena — 80 menos no contexto dos povos Timbira do Maranhão

e do Tocantins — alimentam—se um do outro, pois é no encontro desses sistemas

que suas eficiências e deficiências são percebidas e testadas pelos atores sociais.

Em vez de se pensar em entidades estancadas e separadas se chocando (medicina

indígena )( biomedicina), O esforço aqui é etnografar 8 criatividade desse encontro,

sobretudo em uma situação de risco e vulnerabilidade das TIs dos povos Timbira

do Maranhão e do Tocantins ante 8 interiorização da epidemia de HIV/Aids e o

aumento das DST em suas aldeias.

Vulnerabilidade e Risco das DST/Aids nos Timbira

O estado do Tocantins e o sul do Maranhão têm sido alvos de políticas

públicas de desenvolvimento regional e nacional, com ênfase em fomento de

infraestruturas importantes para uma orientação comercial e industrial, como

construção de ferrovias (ferrovia Norte—Sul); hidrovia (8 possibilidade da hidrovia

Araguaia—Tocantins); aproveitamento hidroelétrico com 8 construção da UHE Estreito

(com impacto sobre os Krahô, Apinajé, Krikati e Gavião Pyhcobjê) e a possibilidade

de empreendimentos dessa natureza como Serra Quebrada (afetando os Apinajé)

e Tupiratins (com impactos diretos sobre os Krahô); o asfaltamento e 8 ampliação

da malha rodoviária da região (como as estradas estaduais que cortam as TIs Krikati

e Apinajé). Essa rede de infraestrutura tem fomentado o desenvolvimento de ati—

vidades agroindustriais como os plantios de soja no entorno das TIs Krahô, Porqui—

nhos (Apanjekra-Canela) e Escalvado (Ramkokamekra—Canela), ou ainda o recente

polo de produção de celulose no Piauí, no Tocantins e no sul do Maranhão, que

modificará o cenário no entorno dos Apinajé, Krikati e Gavião-Pyhcobjê.

Essas obras de infraestrutura levam novas situações aflitivas para um cená-

rio de alto risco e vulnerabilidade ante as DST/Aids — com 8 chegada de migrantes,

o aumento de trânsito pela região, 8 facilidade de mobilidade, o aumento do fluxo

de indígenas nas cidades, 8 atração de empreendimentos industriais para uma

região rural e o incremento do assédio para atividades produtivas ambientalmente

desgastantes no interior das TIs.

0 Tocantins é um estado cortado pela rodovia Belém—Brasília em sentido

sul—norte, o que representa uma Via de transmissão do HIV, e em suas margens

concentram—se cidades com altos índices de soropositivos, como Araguaína e Wan—

derlândia. Ao mesmo tempo, o estado já atende indígenas soropositivos do povo

Javaé, mas 8 atenção nesses contextos não está sob responsabilidade do DSEI

Tocantins. O sul do Maranhão tem em Imperatriz 8 segunda cidade com maior

247



Saúde Indígena em Perspectiva

248

número de casos de soropositivos no estado, sendo essa cidade o principal polo

urbano do sul maranhense, com alto fluxo de indígenas dos povos Timbira, corno

Krikati e Gavião-Pyhcobjê, e também de Guajajara.8 Barra do Corda é outra Cidade

com muitos casos e com uma alta circulação de indígenas Apanjekra—Canela e

Ramkokamekra—Canela, além de Guaj8j8r8.9

Esse quadro ganha maior complexidade quando se percebe que as ações

de prevenção das DST/Aids, apesar de contarem com 8 boa vontade dos profissio-

nais da saúde indígena, não se baseavam em sólidos conhecimentos sobre 8 relação

entre sexualidade e cultura nesses povos, ficando sempre restritos 80 senso comum

dos membros da EMSI. Por exemplo, na época do projeto que coordenei, havia um

cartaz no Polo Base Goiatins (que atende os Krahô) que dizia: “Não adianta lavar

os órgãos genitais com Coca—Cola, mesmo assim pega Aids”. Isso não significava

muito para os Krahô que liam esse cartaz e que, em comentários pessoais comigo,

mostravam-se impressionados, rindo muito com o suposto fato de as cupenkoj

(mulheres não indígenas) lavarem seus órgãos genitais com refrigerante. Em outra

ocasião, eu estava na aldeia Porquinhos, do povo Apanjekra—Canela, e fui informado

pelas técnicas de enfermagem de como eram as atividades de educação em saúde

sobre DST/Aids: eram dadas palestras nas aldeias, com um número muito baixo de

participantes. O mesmo fato verifiquei na aldeia Pedra Branca, do povo Krahô, no

Tocantins, 0 que me leva 8 considerar que essa estratégia de palestras informativas

é levada em diferentes contextos e resulta em um mesmo fato: pouquíssima adesão

de indígenas e quase nenhum efeito pragmático.

A falta de conhecimentos específicos sobre 8 cultura dos povos indígenas

e uma carência dos distritos sanitários de maneira geral. No caso das DST/Aids,

isso é ainda mais significativo porque todo o trabalho desenvolvido não se articula

com 8 cultura desses povos — amplificando 8 sua vulnerabilidade ante as DST/Aids,

porque o próprio subsistema não está preparado para realizar o diálogo intercultural

sobre um tema tão sensível, complexo e difícil de ser abordado.

A avaliação da situação de vulnerabilidade e risco dos povos Timbira do

Maranhão e do Tocantins desenvolvida pelo Projeto Controle Social em DST/Aids

pelos povos Timbira do Maranhão e do Tocantins, coordenado por mim, levou em

conta não apenas 8 identificação e 8 análise de fatores externos como os aqui des-

critos e o histórico de contato. Para além desses procedimentos, foram realizadas

análises minuciosas dos fatores internos, como os aspectos culturais envolvidos

na questão de sexualidade, cultura e processos de saúde, doença e enfermidade,

tais como: iniciação sexual, festas e rituais, imaginário sobre camisinha, mitologia

e outros. Além disso, o projeto também avaliou os fatores institucionais, como 8

capacidade de resposta do Subsistema de Saúde Indígena, 8 infraestrutura física e

recursos humanos disponíveis nesses povos e 8 articulação com as esferas munici—

pais e estaduais responsáveis pela atenção à saúde. Não há espaço para descrever
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em detalhes todos esses fatores; serão mencionados apenas alguns aspectos. Enfa-

tizarei fatores internos para sublinhar como o conhecimento sobre 8 relação entre

sexualidade e cultura indígena é um dos pontos centrais para o enfrentamento e o

planejamento de ações contra DST/Aids.

O Projeto Controle Social em DST/Aids

pelos Índios Timbira

O Projeto Controle Social em DST/Aids pelos índios Timbira do Maranhão

e do Tocantins foi uma parceria de uma organização não governamental indige-

nista, o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), com uma organização indígena, 8

Associação Wyty Catê das Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins. Foi 8

primeira iniciativa em saúde indígena que se propôs 8 abordar esses povos como um

conjunto social e étnico que, apesar das singularidades locais, conta com aspectos

que contornam uma mesma configuração social. Esses aspectos são 8 história do

contato interétnico, a língua, 8 espacialidade da aldeia, os inúmeros rituais e ritos,

os mitos, dentre outros. O que os gestores da saúde não quiseram ver no processo

de distritalização da atenção à saúde indígena, 8 Wyty Catê se propôs 8 suscitar
por meio dessa discussão.

O foco do CTI, nesse caso, era proporcionar 8 assessoria técnica neces—

sária para uma demanda cada vez mais crescente na Associação Wyty Catê: um

departamento de saúde para dialogar diretamente com os órgãos governamentais

responsáveis pelo processo de atenção à saúde indígena no Brasil. O projeto tinha,

então, o objetivo de fomentar o controle social dos índios Timbira do Maranhão e do

Tocantins, capacitar trinta membros do grupo em direitos indígenas e saúde, além

de realizar levantamentos antropológicos e participativos sobre vulnerabilidade e

risco das seis TIs desses povos nos dois estados.

Em um contexto no qual os AISS não faziam capacitação há anos e com

crescentes problemas de atenção à saúde, não foi difícil para cada aldeia indicar

pessoas para participar do projeto junto com a Associação Wyty Cat'e. Foram efe-

tuadas reuniões em todas as aldeias Krikati, Gavião—Pyhcobjê, Apanjekra—Canela e

Ramkokamekra-Canela, assim como nas principais aldeias Krahô e Apinajé. Lá, no

meio do kã (centro da aldeia) — espaço tradicional para as discussões políticas —, eram

indicados jovens para participar das capacitações propostas, bem como estabelecidos

os termos para os levantamentos antropológicos participativos previstos no projeto.

Uma das preocupações que se tinha na ocasião em encontrar estratégias

para incorporar mulheres no projeto, especialmente em razão dos altos índices de

jovens diagnosticadas com problemas uterinos (muitas foram operadas antes dos

30 anos) e da dificuldade em participar dos exames de prevenção de câncer de
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colo do útero, mesmo nas aldeias. Para tanto, foi necessário alargar o número de

participantes de trinta para quarenta indígenas, já que os maridos das mulheres

escolhidas não permitiam que elas fossem desacompanhadas, sugerindo que eles

participassem dos cursos. O projeto teve 8 flexibilidade para se adaptar 8 essas

situações e construir uma metodologia para o trabalho com saúde da mulher. Um

resultado inesperado foi que, com o andamento do curso, as mulheres participantes

dos povos Krahô e Apinajé foram contratadas como AISs.1º

Sexualidade, Cultura e Diálogos Interculturais

Se 8 situação no entorno era preocupante e o Subsistema de Saúde Indígena

não estava preparado para enfrentar os problemas em todos os níveis de atenção, o

que mais preocupava os coordenadores indígenas da Associação Wyty Catê eram os

aspectos culturais internos. Os povos Timbira costumam ser diretos e brincalhões

quando falam sobre sexualidade e a relação entre os aminjkin e o ato de namorar.

Nas suas festas rituais não podem, idealmente, ter ciúmes uns dos outros, e é nes—

ses momentos em que pode haver relações extramatrimoniais, já que indígenas de

várias aldeias deslocam—se até o local de realização da festa tradicional.

Saúde e cultura estão interligadas no mundo Timbira, como mostra 8

relação entre sexualidade, cultura e atenção à saúde indígena, especialmente sobre

DST/Aids. As festas tradicionais são momentos em que casais de jovens namoram,

seja de noite na cantoria no centro da aldeia, seja de dia nas corridas de tora em

volta da aldeia. Nesses momentos de festas rituais, como em qualquer festa, ocorre

8 possibilidade de transmissão de DST no circuito entre as aldeias, uma porta aberta

para 8 disseminação do Vírus, caso haja algum indígena infectado com HIV.11 Isso

de forma alguma significa que 8 cultura local seja um caminho escancarado para

8 disseminação dessas moléstias, mas sim que os profissionais/agentes de atenção

à saúde indígena devem estar preparados para lidar com tais aspectos culturais e

realizar as negociações que propiciem 8 efetivação da atenção diferenciada.

Conversas sobre sexo e brincadeiras de duplo sentido são habituais

publicamente, sem assumir o caráter de algo proibido ou vergonhoso. Na festa da

batata-doce (yot—yõ-pín), em que os indígenas correm corn toras de jatobá ou outras

madeiras de lei (em vez das corriqueiras de buriti), imediatamente antes de iniciar

8 corrida os meninos são colocados em fila; um dos velhos da aldeia passa por eles

e examina o pênis dos rapazes, separando os muito jovens dos que já podem pen—

sar em namorar. A sexualidade não é vista como algo privado 8 ser escondido; vi

numa das aldeias um grupo de jovens assistindo 8 um filme pornográfico por volta

das dez horas da manhã. No local, estavam pessoas de diversas idades, inclusive 8

mulher mais velha da casa, com mais de 80 anos, que ficava dizendo que os cupen
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(não indígenas) são sebosos e que praticam sexo como animais (sexo oral). É mais

um ponto da diferenciação entre os cupen e os mehin, em que os primeiros, em

Vários aspectos, não compartem os atributos mínimos de uma sociabilidade ideal,

não dividem seus bens, são individualistas, não têm consideração pelos familiares

e suas regras sociais são esquisitas aos olhos indígenas.

Em diversos rituais, as questões de relacionamento extramatrirnonial

também aparecem simbolicamente em ação nos rituais. Lembro—me de uma ocasião

nos Krahô em que estava ocorrendo uma festa de iniciação dos jovens —pempcahõk— e

depois de uma noite inteira de cantorias no centro da aldeia, com os jovens reclu—

sos na casa dos pemp, seus kéti (tios e nomeadores, ou seja, homens mais velhos

que atribuem nomes 808 iniciandos) iam até essa 0888, colocavam os jovens nos

ombros e os levavam 80 centro da aldeia. Um indígena disse que poderia haver

brigas entre mulheres ciumentas, quando índaguei o motivo. Ele sorriu e disse que

nessa hora os copais (os homens que ajudaram 8 fazer 8 criança) são chamados

pelas mães e, em caso de um deles ser casado, sua esposa pode ficar inkruc (brava).

Tal situação realmente aconteceu e, em poucos segundos após seus comentários,

duas mulheres se atracararn, sendo apartadas pelos parentes. Em outras festas,

como 8 da laranja, 8 mulher tem que jogar laranjas nos seus parceiros sexuais da

aldeiajexplicitando possíveis relacionamentos extraconjugais.

O argumento que sustento é o de que a sexualidade é algo natural para

os povos Timbira, que não compartilham da perspectiva cristã do sexo como algo

pecaminoso. Ao contrário, o sexo é associado aos momentos prazerosos da convi—

vência humana e, mesmo em casos de ciúmes e traições descobertas, tudo pode

ser resolvido em um processo de vendeta, com o traidor tendo que doar bens para

o traído, em um sistema de dádivas.

Os processos sociais ligados à primeira relação sexual das meninas surgem

como mais um dos pontos das diferenças culturais e das relações entre famílias em

uma aldeia. No mundo krahô 8 família e a cultura, de certa maneira, influenciam

urna iniciação sexual cedo, pois 8 primeira menstruação não indica um corpo pronto

para 8 Vida sexual, mas um corpo já sexualmente ativo. Conforme 8 tradição local,

& menarca (primeira menstruação) e considerada um sinal de que 8 menina já teve

relações sexuais, e 8 ela deve apontar aquele com quem manteve relações para que

seja feita 8 cobrança dos dotes. Uma jovem Krahô me confessou que escondeu que

tinha menstruado durante quatro meses, porque ainda era virgem, e, se sua mãe

descobrisse, ela teria que indicar quem foi o homem com quem ela tivera relações

sexuais, sendo que nos casos mais sérios 8 situação pode chegar 80 ka (pátio central

da aldeia).

Os Timbira seguem o princípio da uxorilocalidade, ou seja, após 0 casa—

mento, o rapaz reside na casa de sua sogra e sogro, passando 8 trabalhar mais tempo

na roça dessa família do que na sua casa de origem. Toda essa linha de esforços e
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recursos é deslocada, portanto, da casa de origem do rapaz para 8 casa da família

de sua esposa, no desempenho daquilo que 8 literatura etnológica convencionou

chamar de serviço do genro, evento presente em boa parte dos povos ameríndios nas

terras baixas sul—americanas. Este é inicialmente um de fora que paulatinamente

será agregado. Perdurando o casamento, 8 tendência é que ele venha 8 ser sogro,

quando suas filhas estiverem casadas e com filhos.

No mundo Timbira, é facultado às mulheres o direito de receber alguma

contrapartida, em bens e recursos, dos seus parceiros sexuais. Esse ato, contudo,

não deve ser visto como prostituição/pagamento segundo nossos padrões, na

medida em que nem as mulheres nem os homens acham esse costume pejorativo

ou desmoralizador da mulher. São eventos que devem ocorrer na condição de uma

mulher mehcreker, mulher solteira que assume um papel social específico que

tem entre suas características manter um comportamento sexual livre e gozar de

elevado reconhecimento na aldeia por sua condição — o que não é uma qualidade

intrínseca 8 uma pessoa, mas sim um estado que aquela pessoa está Vivendo naquele

momento. Ela pode, perfeitamente, deixar de ser mehcreker.

Interessante é notar que os próprios Timbira dizem que suas mulheres

gostam de namorar o cupen porque ele tem mais poré (dinheiro) e mais poder de

conseguir os bens. Entretanto, há pouquíssimos casamentos de mulheres brancas

com homens indígenas dos povos Timbira, embora isso não signifique inexistência

de relações sexuais entre mulheres não indígenas com homens indígenas, o que

evidentemente acontece. Nas festas de cupen, em grande maioria, os homens das

cidades e dos povoados vizinhos é que vão para a aldeia dançar forró. Essa questão

de gênero (homem branco com mulher indígena) e associada à exclusão social,

dificuldade de acesso aos bens industrializados, preconceito e discriminação contra

os índios. Pobreza e exclusão social são articuladas pelos próprios Timbira como

uma das explicações das relações entre cupen (não indígenas) e mehín (indígenas).

O sexo, portanto, não é de forma alguma somente um ato biológico, mas

assume uma dimensão social que conecta pessoas e famílias em um sistema de

reciprocidade, de união de corpos e de (re)produção humana do ponto de Vista tanto

biológico como social. Uma criança não pode ser gerada no útero da mulher somente

por uma relação sexual. Aliás, o nome para útero entre os povos Timbira é cahãexy,

o que eu traduzo — de forma livre e com todo O risco de erro e má interpretação —

como o local em que ocorrem as alterações na mulher.12 Os rituais revelam essa

Visão local do sexo como algo prazeroso, das relações extramatrimoniais como algo

comum no cotidiano da sociabilidade local e do ciúme (hõkrait1) como um aspecto

humano desvalorizado.
,

E possível estender essa descrição etnográfica das diferenças culturais

do modo de encarar 8 sexualidade como um aspecto que singulariza esses povos

perante os outros grupos indígenas e não indígenas da região. Seguramente, isso
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extrapola os objetivos do presente capítulo. Vale lembrar, todavia, que 8 traição está

presente em um mito que explica 8 forma como esses povos aprenderam o poder de

cura (o mito de Tyrkren). Nele é relatado que uma mulher tr8i o marido, que está

muito doente, com o irmão dele. Ainda segundo o mito, o marido, ao ser levado aos

céus pelos urubus, vê 8 esposa no ato da traição com seu próprio consanguíneo.

Quando ele retorna dos céus para 8 aldeia e passa a ter o poder de se transformar

e metamorfosear em outros animais e seres, sua mulher lhe diz que está grávida.

Ele sabe que o filho não é seu, pois tinha espiado sua mulher tendo relações sexuais

com o irmão. Nesse momento, o marido traído se transforma em uma formiga e

fere o pênis de seu irmão. Feridas no órgão genital e traições estão associadas 8

esse mito do primeiro xamã dos povos Timbira, em uma analogia simbólica entre

adultério e doenças nos órgãos genitais.

Uma das estratégias adotadas pelos profissionais do Subsistema de

Saúde Indígena em diferentes contextos distritais é o estabelecimento de uma

cota mensal de distribuição de preservativos que ficam à disposição na aldeia.

Eu acompanhei 8 chegada de um jovem Apanjekra—Canela ao posto de saúde da

aldeia para pedir preservativo à técnica de enfermagem, mas certamente isso não

é um hábito muito comum; não me lembro de outra vez ter visto ou ouvido algum

comentário 8 esse respeito em nenhum dos povos Timbira. Nos levantamentos

antropológicos do Projeto Controle Social em DST/Aids pelos índios Timbira do

Maranhão e do Tocantins, as imagens culturalmente construídas sobre esse novo

objeto que os cupen utilizam foi um dos pontos centrais que levantei em campo,

verificando que há um enorme desconhecimento dessas imagens pelos profissionais

da saúde. Em vez de se informarem sobre aS imagens e os conceitos locais que os

indígenas atribuem ao HIV/Aids, outras DST e à camisinha, esses profissionais,

geralmente, ignoram esses aspectos, considerando-os prova de um desconheci-

mento dos povos indígenas.

Ao trazer aspectos das imagens culturalmente construídas dos povos

Timbira sobre 8 camisinha, pretendo mostrar como pequenos detalhes podem fazer

uma grande diferença em um trabalho de educação em saúde, em contextos de

alteridade forte e marcante como no caso dos povos indígenas aqui estudados.13

Eu sou casado, mas gosto de usar camisinha. Quando saio para algum lugar é

importan te, Eu sou casado, mas posso usar quando vou para algum lugar. Eu não

uso com minha mulherporque ela não gosta de usar. Mas me preocupo de usar

fora do casamento, e como eu nãoposso ver quem tem a doença, eu meprotejo...

(Homem Apinajé, 19 anos)

Tinha uma amiga de outra aldeia. Minha amiga já ouviu falar de camisinha, mas

nem usou. Ela não sabia usar. Eu ensinei ela a usar. Ela não se acostumou ainda,

mas vai se acostumar: Quando eu fui em uma festa, tinha o cantor da banda de
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forró. Ele queria namorar com uma menina. Eu chamei minha amiga, que foi

falar com ele. Não tinha camisinha, mas ela foi arrumar uma e daí Sim as coisas

aconteceram. (Mulher Apinajé, 15 anos)

A utilização desses depoimentos é muito mais do que um mero mecanismo

para ilustrar; é um caminho para que se possa ir descortinando as capas de imagens

socioculturais que existem sobre 8 camisinha, tal qual os diferentes povos Timbira

postulam. Nesse processo de descortinar essas capas e dar Visibilidade 8 questões

que antes estavam circunscritas ao indivíduo e sua família, destaco como os laços

familiares e o parentesco são ferramentas importantes para o processo de atenção e

promoção à saúde indígena. Os medos, angústias, prazeres e desejos que aparecem

cotidianamente nas aldeias são revelados subitamente nessas entrevistas, feitas na

língua indígena e posteriormente traduzidas.

Os depoimentos mostram que o itinerário de uma DST em aldeias Tim—

bira tem um comportamento perceptível 80 se analisarem os casos e/ou os acom-

panhamentos de pessoas infectadas e tratadas que guardam lembranças nas suas

memórias. Os amnjkin, as festas de forró, as bebedeiras nas aldeias e nas cidades,

8 relação de pobreza e subjugação à qual estão submetidos os Timbira, tudo isso é

passível de ser mapeado, criando uma cartografia das DST/Aids nos povos Timbira

do Maranhão e do Tocantins, em que aspectos do sistema médico desses povos

estão relacionados com 8 questão da sexualidade e cultura.

Na nossa aldeia, todos nós sabemos de doenças comuns, mas não sobre Aids. Assim

como essa doença que o branco chama de Aids, tem outras na nossa aldeia, como

febre, tosse, dor de cabeça, dor de estômago. Tem gonorreia e outras também.

Sei que com camisinha não pega essas doenças, mas aqui tem DST Um parente

meujá teve mehytyt (gonorreia). Dentro da aldeia não tem posto de saúde e nem

remédio dos brancos, Só remédio do mato mesmo. Foi isso que ajudou a curar

meu parente, Tem mulher aqui que vai para Amarante do Maranhão e fica dez

dias por lá. A gente sabe que o povo da cidade usa ela, quem sabe ela não tem

doença também? (Mulher Gavião—Pyhcobjê, 20 anos)

Há uma heterogeneidade nos imaginários dos diferentes povos Timbira

com relação à camisinha que revela também os modos e intensidades dos contatos

desses povos com 8 sociedade envolvente. As terras indígenas dos Apinajé, Krikati

e Gavião—Pyhcobjê estão bastante próximas das cidades do entorno, com estradas

que facilitam em muito o fluxo de não indígenas nas aldeias e de indígenas nas

cidades.

Em geral, com as mulheres, aconteceu como nesse trecho de entrevista

transcrito: 8 entrevistadora era mulher, e mesmo assim a entrevistada estava

muito nervosa; as duas falavam baixinho, de modo quase imperceptível. Esse tipo

de questão se verificou bastante nos Apanjekra-Canela, Ramkokamekra—Canela e
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Krahô, sendo que nos Krikati, Gavião-Pyhcobjê e Apinajé as mulheres indígenas

que eram pesquisadoras do projeto tinham maior desenvoltura.

Eu nunca vi e nem usei a camisinha. Mas quem sabe um dia eu vou usar. Eu sei

que meu marido gosta de andar por aí, e se ele não usar ele traz doença para

mim... (Mulher Krahô, 26 anos)

Eujá usei alguma vez. Não é sempre que eu uso, não, mas eu gosto de usarporque

nem peguei kraré [filho] e nem pega doença nenhuma. Também gostei porque

não vai me melar nada, não. Foi assim que aconteceu... (Mulher Krahô, 15 anos)

Os trabalhos e entrevistas feitos pelos homens, geralmente, eram mais

densos; em suas conversas, falavam mais e tinham mais desenvoltura.

A camisinha é bom porque no tempo dos velhos não existia esta camisinha e ago-

ra está tendo isto. O homem e a mulher novo namora com o cupen, rapaz novo

namora e gosta da cupen. O homem que não sabe usar a camisinha sai por aíe

faz sexo sem a camisinha, não está sabendo de nada e encontra cupen bêbada e

se cupen quiser transar ele não pensa, transa mesmo.

A primeira vez era assim, Íbde sem camisinha, e eu acho muito bom porque não

tem nadinha. Eu acho ruim quando pega a doença, fico com vergonha de falar

com minha aldeia e não acho bom. Tem o me cacô [gonorreia] e também o me hiir

[outra DST] porque faz sexo com cupen e pega estas doenças. Os Índios gostam

dos brancos também, mas eu não gosto de namorar com cupen, não. Sabe por

quê? Porque eu não sei perguntarpara ela, não sei chegar nela...

Sei que posso usar para não ter filho e se eu saia e minha mulher aceita outro

homem ela não pega nem tho dele e nem traz doença para mim. Eupego 8 cami-

sinha, uso em outra mulher e não levo nada para casa. Assim eu fiquei sabendo,

mas sei pouco sobre Aids... (Homem, 28 anos)

Eu sei colocar a camisinha e fiz uma vez com ela, Era uma mulher negrinha do

sertão mesmo. Eu sei colocarmesmo [havia sido questionado pelo entrevistador]

experimentei uma vez só mesmo e fez medo também. Eu tenho medo que a ca—

misinha pode matar meu ixôt [pênis] e acabar com ele... Isto faz medo no índio. ..

(Homem, 25 anos)

Eu pensa muito sobre a camisinha. Acha importante, mas para mim não é bom,

não. O que eu sei é que eu posso usar, mas Só porque a outro fala. Mas tenho

medo de ela estourar [caton... a mesmo termo de espingarda e estrondo, que

causa pavor nas mulheres de sentirem isto] dentro das mulheres. Será que pode

acontecer algo com este estouro dentro dela? Tenho medo deste estouro e nunca

usei. Continuo Viajando muito mesmo e eu gosto mais é de mexer com a mulher

daqui da aldeia mesmo... (Homem, 32 anos)
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Como visto, há imaginários sociais distintos que devem ser trabalhados

nas ações de educação e saúde voltadas para conscientização, sensibilização e

informação para que se evitem as DST/Aids. Estourar 8 camisinha é uma metá—

fora inofensiva para nós, mas os Timbira podem interpretá—la como um fenômeno

barulhento e que causa medo.

Sobre os fluidos corporais, os povos Timbira nomeiam o sangue de caprô.

Via de regra, entre eles, existe 8 ideia de que as pessoas com sangue próximo — e

que por isso compartilham uma mesma substância Vital —— não podem se casar nem

devem ter relações sexuais entre si. Pessoas ligadas pelo nome, chamadas na lite-

ratura etnográfica de “amigos formais", também não devem ter relações sexuais

(Melatti, 1978; Croker, 2004). Os Timbira frequentemente utilizam para marcar as

pessoas 8 quem eles estão ligados o termo kwa e o traduzem como parente.14 As

representações que os povos indígenas fazem do sangue, fluidos corporais, formação

da Vida, transmissão das doenças ainda carecem de maior aprofundamento e pes—

quisas antropológicas. Mas no caso dos Timbira, pela vasta literatura antropológica

e etnográfica existente, é possível verificar pontos sugestivos.

O sangue é uma substância potencialmente perigosa e transmissora de

doenças. Seu manejo deve ser cuidadoso. Antigamente, os homicidas deviam cum-

prir um rigoroso resguardo para limpar seu corpo após ter entrado em contato com

o sangue do morto.

O sangue menstrual é alvo de severas restrições sexuais. Os homens

Timbira não mantêm relações com mulheres menstruadas, acreditam que podem

adoecer. As mulheres menstruadas não devem sair muito das casas, não devem

olhar roças, porque sua condição pode fazer as plantas murcharem. Não podem se

banhar com as demais pessoas, pois seu sangue as contaminará.15

Os líquidos, especialmente 8 água, são tidos como um dos mecanismos de

transformação dos corpos. O mito que narra o surgimento da primeira mulher criada

entre os Timbira afirma que ela foi feita com uma cabaça dentro da água. A água

tem uma participação fundamental em Vários ritos. Essa simbologia sobre 8 água

pode ser deslocada para o sêmen — chamado pelos Timbira de (h)n1'm. Esse termo

também designa carne e está na autodenominação do grupo (mehin), marcando

sua humanidade e diferença. Essa ligação aponta para um entendimento do sêmen

como portador de substanciais vitais e formadoras das pessoas.

Os povos Timbira concordam com seus pressupostos tradicionais de que

é preciso uma quantidade boa de sêmen para que um corpo possa ser formado, o

que envolve muitas relações sexuais. Portanto, é uma Visão radicalmente diferente

da Visão ocidental de construção e formação do feto e dos corpos. Para nós, uma

única relação sexual é capaz de gerar uma vida. Para os Timbira, não é possível

8 formação dos corpos sem muita quantidade de sêmen. Se uma mulher procura

outros parceiros sexuais durante 8 gravidez, estes também serão tidos como país da
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criança. A formação das pessoas no útero da mãe (cahãe xy) é análoga à formação

social das pessoas por meio dos numerosos rituais de passagem: ambas são um

processo lento e demorado que tem de ser repetido muitas vezes.

Os Timbira valorizam o aleitamento materno até a criança atingir os 4 ou

5 anos e consideram absurdo as práticas das mulheres da Cidade grande, que

recusam amamentar seus filhos por mais de seis meses. Amamentar é um orgulho

para as mães, criando os laços de intimidade com seus filhos, que ficam muito

próximos delas.

As noções de parentesco Timbira possibilitam que um indivíduo tenha

várias mães, ou seja: várias mulheres assumem esse papel, e as irmãs de sua mãe

biológica são tratadas pelo mesmo termo designado para mãe (ÍHXê). Pelas regras

sociais dos Timbira, as mulheres de uma mesma família (mãe, filhas e irmãs) acabam

por residir próximas umas das outras, formando o que 8 literatura etnográfica deno-

minou de segmento residencial (Melatti, 1 978). Todas essas mulheres amamentam

um bebê, independentemente se é velha ou nova ou se amamenta outra criança.

Assim, 88 pessoas de uma aldeia, notavelmente aquelas com laços de parentesco

considerados mais próximos, vão trocando fluidos corporais (leite materno) e par—

ticipando no fortalecimento e crescimento das crianças.

Os Timbira são extremamente ativos em suas manifestações culturais e

valorizam seus rituais e 8 necessidade deles na formação social de seu povo. Mesmo

nos dias atuais, o tempo em suas aldeias é mensurado também pelo ciclo de festas

tradicionais. Existem festas grandes de fertilidade, colheita e iniciação dos jovens.

Uma aldeia Timbira, tanto faz se é 8 dos Krahô, Krikati ou Canela, está sempre

preocupada com seus rituais, com as corridas e preparações das próximas festas.

Nessas festas, sempre se ouve um dos velhos dar conselhos à aldeia, gritando que

é dia de festa e que quem vir o seu parceiro namorando outra pessoa não deve

brigar, pois é um dia de alegria para 8 comunidade.

Como o contato histórico com os não indígenas é muito antigo, com mais

de duzentos anos, os povos Timbira incorporaram algumas festas cristãs, sempre

regadas 8 comida, reza, cachaça e forró, dando-Ihes significados e singularidades

próprias. São como elos sociais com os sertanejos e moradores regionais que, nos

últimos anos, têm aumentado o convite para os seus amigos moradores das Cidades

do entorno de sua área. Os povos Timbira adotaram várias cerimônias dos regionais,

principalmente as festas de santo e as juninas. Fazem 8 Festa de São Pedro (29 de

junho), como uma espécie de dia do branco: todos se vestem de cupen (não indígena),

com sapatos e roupas novas, e as mulheres usam saia e batom. Essas festas têm

a presença de homens do entorno das TIs, mas poucas mulheres comparecem. Os

índios ficam dançando forró e bebendo com os não indígenas, e os homens passam
& noite com as índias. É nesses encontros festivos que acontecem muitos namoros

e relações sexuais com os cupen, e como 8 cachaça e praticamente obrigatória e
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consumida em grandes quantidades, há confusão, brigas e risco de transmissão de

DST. Vários depoimentos nas aldeias relatam que 8 DST age em ciclos, e que estes

começam geralmente dias depois de um amikin ou festa em outra aldeia.16

A Zona de Intermedicalidade como

Expressão da Agencialidade Timbira

O vírus HIV, como um quase objeto, autorizou um processo analítico que

foi fruto de uma experiência antropológica e etnográfica dos impactos possíveis

de epidemias de DST/Aids entre os povos Timbira e os processos de agencialidade

desses povos em construir seu futuro, serem ouvidos nas políticas públicas e serem

atores participativos fundamentais no processo de construção de uma atenção à

saúde diferenciada em suas comunidades.

A zona de intermedicalidade desse cenário transcorrido no sul do Mara-

nhão e norte do Tocantins certamente revela suas tensões interétnicas, mas um

olhar atento ao modo como os povos Timbira lidam com essa situação em cada

contexto local revela caminhos possíveis de articulações de sistemas médicos para

8 efetivação de políticas de atenção à saúde efetivamente diferenciadas. A zona de

intermedicalidade tratada é um panorama sobre as relações entre culturas indíge-

nas, poder colonial, indigenismo e atenção 8 saúde indígena, uma área fértil para o

desenvolvimento de pesquisas de campo e que ainda necessitam ser etnografadas.

O que discuto neste capítulo são apenas fragmentos do universo muito

particular dos povos Timbira do Maranhão e do Tocantins e do modo como 8 trans-

missão de DST é entendida por eles. Mesmo que tenha sido um pequeno trecho

de uma investigação que ainda deverá ser feita, ela já revela 8 complexidade do

processo de atenção à saúde indígena no contexto brasileiro e, especificamente,

nos povos Timbira desses estados.

Ficou claro que 8 zona de intermedicalidade no caso dos povos Timbira

envolve agentes com consciência sociomédica bastante distinta entre si e que há

numerosos casos de conflitos que poderiam ser enumerados aqui. Todavia, esse não

seria o foco ideal para uma análise que busca revelar que é possível uma articulação

de sistemas médicos, embora os conflitos sejam o elemento mais evidente neste

quadro. Se observarmos atentamente o modo como os povos indígenas estão se

apropriando de questões externas (como o significado da epidemia de DST/Aids),

internalizando-as e situando—as em seus próprios sistemas ontológicos e cosmológi-

cos de mundo, veremos que há caminhos para seguir em direção ao entendimento,

respeito e tolerância perante as suas distintas práticas de promoção da saúde. Sem

dúvida que o primeiro passo seria construir espaços horizontais e participativos que

norteiem as relações políticas interétnicas no Brasil.
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Notas
 

Em Virtude do falecimento do autor, 8 versão final deste capítulo foi aprovada pelas organiza-

doras.

Considero o conceito de quase objeto formulado por Bruno Latour (1993) como um viés

privilegiado para apreender a temática proposta. Esse conceito é um esforço intelectual do

autor visando 8 abarcar fenômenos atuais, em que as clássicas dicotomias da análise social

(natureza x cultura; indivíduo )( sociedade; sujeito x coletividade) não se apresentam mais

como instrumentos interessantes de análises. Os quase objetos, nesse sentido, não surgem

da dialética entre esses polos, mas estão por dentro, em cima e em todos os seus lados; e, nas

palavras de Latour (1993: 90), eles são “reais como 8 Natureza, narradas como o Discurso,

coletivas como 8 Sociedade, existenciais como 0 ser...".

O conceito mehin era, até o início do século XX, utilizado como um sinônimo de humanidade/

sociabilidade dos povos Timbira, circunscrevendo-os em um espaço de significado. O seu

antônimo — conceito cupen —- era utilizado para designar outros povos indígenas não Timbira,

assim como os diversos não indígenas que iam se estabelecendo no interior do Maranhão e do

que hoje e Tocantins. Esse processo se alterou historicamente com 8 inserção dos Timbira em

um Sistema de atenção indigenista, assim como a fragmentação de seus territórios contribuiu

parao processo de cristalização de etnicidade e 8 aceitação interna das diversas etnias (Krahô,

Krikati, Gavião, Canela e Apinajé). Ver Nimuendaju (197 1) para maior compreensão dos Timbira

no sentido mais amplo; Roberto da Matta (1976) para os Apinajé; e William Crocker (2004)

para os Canela.

Neste capítulo não irei entrar na análise sobre 8 relação entre atenção à saúde indígena e

os Gavião P8r8k8tejê pelas particularidades desse contexto, especialmente após o convênio

desse povo indígena com 8 Companhia Vale do Rio Doce. Sobre os Krepynkatejê também não

entrarei em detalhes, já que por muito tempo foram considerados um grupo Guajajara, espe-

cialmente pela ausência dos padrões que traçam o perfil dos povos Timbira. Em respeito aos

aspectos históricos e 80 novo direcionamento que os próprios Krepynkateyê estão procurando

ao estabelecer com maior aproximação de outros povos Timbira, eles estão incorporados na

presente análise.

O diagnóstico pode não ser hipermetropia, mas sim miopia de gestão. Essa é outra metáfora

de problema oftalmológico, já que 8 miopia provoca dificuldade de enxergar objetos distantes.

O paralelo consiste na versão de que para muitos as complexidades do tema da atenção à

saúde indígena faz com que os povos indígenas e seus valores socioculturais estejam distantes

dos gabinetes dos gestores, ainda mais em um contexto em que a Funasa não tinha 8 menor

experiência nesse tema.

Há diferentes denominações para o que chamamos de pajés nos povos Timbira, Os Apinajé

chamam de wayangá; os Krahô, de wajacá; os Krikati e Gavião Pyhcobjê, de hy—cahur; e os

Apanjiekra—Canela e Ramkokamekra-Canela Chamam de kaj, mas reconhecem também 8

nomenclatura de wayacá. Todos esses povos traduzem esses termos para o português como

curador.
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“A melhoria do estado de saúde dos povos indígenas não ocorre pela simples transferência

para eles de conhecimentos e tecnologias da biomedicina, considerando-os corno receptores

passivos, despossuídos de saberes e práticas ligadas ao processo saúde—doença. O reconhe—

cimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, 8 consideração e o respeito dos

seus sistemas tradicionais de saúde são imprescindíveis para 8 execução de ações e projetos

de saúde e para 8 elaboração de propostas de prevenção/promoção e educação para a saúde

adequadas ao contexto local" (Brasil, 2002).

Para essa região havia, na época da coleta de dados, seis casos de indígenas soropositivos.

A situação de HIV/Aids no entorno das terras indígenas dos povos Timbira do Maranhão e do

Tocantins indica que nessas áreas existem casos notificados e acompanhados pelas coordena-

ções estaduais de DST/Aids. É interessante notar que 8 infecção nesses casos se deu em

maioria pelo contato sexual heterossexual, o que é um agravante preocupante, porque é

justamente nessas situações em que está a maior vulnerabilidade dos povos Krikati, Gavião,

Krahô, Apinajé, Apanjekra e Ramkokamekra.

Nos outros povos, já havia agentes indígenas de saúde do sexo feminino.

A admissão da possibilidade de transmissão de DST entre os próprios índios não exclui 8

possibilidade de que ela também ocorra por meio de contato interétnico.

Traduza cahãexy dessa forma porque o sufixo x;?representa 8 alteração, Por exemplo, dor de

cabeça é i kran X;? (em que ikran é minha cabeça e Xá o sufixo que indica que o estado dela

foi alterado por alguma razão).

A grande maioria dos dados sobre essas imagens foi obtida pelos pesquisadores indígenas

em suas entrevistas, nas quais eram orientados a não identificar os entrevistados, somente

apontando sexo e idade. Na hora da tradução, cada pesquisador indígena traduzia as suas

entrevistas em um local onde os outros não pudessem ouvir 8 voz nem reconhecer a autoria

dos depoimentos, evitando assim 8 exposição dos entrevistados. A ênfase foi em pessoas

jovens, e os assistentes explicavam antes o motivo de estarem fazendo tais entrevistas.

Os Apinajé tem um nome distinto para designar parente (Da Matta, 1976).

O sangue placentário também é considerado perigoso. Nas palestras e conversas no pátio da

aldeia e na casa de vvyty, era possível estabelecer ligações entre 8 transmissão sanguínea das

DST e do HIV/Aids, assim como entre o sangue da placenta e 8 transmissão vertical da Aids.

Os Timbira ficavam impressionados com os dados sobre crianças indígenas soropositivas por

meio da transmissão materno—vertical.

Em tempos de política, principalmente nas eleições municipais, em que o voto indígena tem

um peso considerável, há Vários shows e comícios nas aldeias, sempre com muito forró e

bebidas, 0 que também implica interações sexuais com não indígenas.
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