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Prefácio

É com grande prazer que apresento este livro de Luciane Ouriques Ferrei-
ra, que foi minha aluna durante o seu doutorado na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Medicinas Indígenas e as Políticas da Tradição: entre discursos
oficiais e vozes indígenas é uma importante contribuição aos campos da antropo-
logia da saúde, das relaçÕes interétnicas na modernidade e das políticas de saúde
indígena; por sua excelência e relevância para a antropologia contemporânea e
para as políticas públicas, a tese de doutorado que lhe deu origem foi eleita pelo
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC a melhor de 2010.

O livro é muito mais que a apresentação dos resultados de uma pesquisa
acadêmica realizada no âmbito de um programa de pós-graduação, É, sobretudo, o
produto do compromisso da autora com a luta indígena e de sua capacidade de se
distanciar suficientemente de seu papel como gerente da Área de Medicina Tradi-
cional Indígena do Projeto Vigisus IIfFunasa para fazer uma reflexão crítica sobre
o programa que liderou durante quatro anos. Em todas as suas atividades, seja
em pesquisa, seja em gerenciamento de programas de saúde indígena, o diálogo
como compromisso e princípio norteador de suas relações com os povos indígenas
é evidente. Esse compromisso se manifesta nesta obra como um eixo que atraves-
sa a análise profunda e complexa dos resultados produzidos no âmbito de um dos
projetos desenvolvidos pela Área de Medicina Tradicional Indígena (AMTI), sobre
os sistemas de parto indígena dos povos do Alto Juruá, Acre. Fazer antropologia,
para Luciane, é o compromisso com as relações dialógicas e com a pesquisa parti-
cipativa (Ferreira, 2004a).

Conheci Luciane durante seu mestrado na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul soba orientação do prof. Oscar Agüero, antropólogo argentino tam-
bém comprometido com as relações democráticas e igualitárias entre as sociedades
indígenas e o Estado. Em sua pesquisa de mestrado, "Mba'e Ach~. a concepção cos-
mológica da doeriça entre os Mbyá-Guarani num contexto de relações interétnicas",
defendida em 2001, ela não analisava o sistema de medicina tradicional como um
vestígio do passado, estático. Ao contrário, explorava a relação de conceitos de saúde



com as noções de pessoa e de cosmologia, demonstrando também a forma como
o contato interétnico desencadeou doenças e transformações do sistema médico
mbyá-9uarani (Ferreira, 2001).

Tal experiência desdobrou-se em seu primeiro projeto de intervenção em
saúde desenvolvido com o Centro de Monitoramento de Pesquisa e Intervenção
em Alcoolismo e Saúde Mental nas Populações Indígenas e a Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), que contou com financiamento do Programa Vigisus/Funasa e
acompanhamento do Ministério Público Federal - Procuradoria da República. An-
tes de entrar no doutorado, ela realizou um projeto para a redução do consumo de
bebidas alcoólicas entre os Mbyá-Guarani do Rio Grande do Sul, o qual deu início
ao desenvolvimento da metodologia comprometida e inovadora (Ferreira 2004a,
2004b) que subsequentemente fundamentou o planejamento das ações realizadas
pelo Programa de Medicina Tradicional Indígena iniciado em 2004.

Em sua pr~xis comum, os profissionais da saúde alertados sobre o abuso
de álcool entre os povos indígenas procuravam a solução desse complexo e hete-
rogêneo problema mediante a simplificação, universalização e redução dos hábi-
tos indígenas de beber ao alcoolismo, uma categoria biomédica e individualista.
O projeto de intervenção de Luciane, ao contrário, baseou-se na construção de um
diagnóstico antropológico participativo, que procurava descobrir as percepções e
preocupações dos Mbyá-Guarani sobre o problema, negociar com as lideranças e
desenvolver estraté9ias de fortalecimento dos modos tradicionais de fala dos xamãs
(karal) e conselheiros 9uarani (os Xondaro Marãgatu) corno forma de reduzir os
danos causados pelo consumo do álcool nas comunidades indígenas.

A valorização e fortalecimento das medicinas tradicionais é objeto das
demandas dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos culturais esta-
belecidos na Constituição Brasileira de 1988 e tema de discussões em conferências
nacionais e nas políticas direcionadas à saúde indígena. Desde a la Conferência
Nacional de Proteção à Saúde Indígena, o Ministério da Saúde tem se esforçado
para estruturar um subsistema de saúde indígena diferenciado, porém integrado
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e guiado pelos princípios de acesso universal,
equidade, controle social, participação comunitária e, particularmente no caso dos
povos indígenas, respeito e articulação com as especificidades étnicas e culturais
dos grupos atendidos. No documento Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas reconhece-se que todas as sociedades indígenas "dispõem de seus próprios
sistemas de interpretação, prevenção e tratamento das doenças", ressaltando-se
a importância de tais sistemas para a atenção à saúde das comunidades e reco-
mendando-se a articulação dos serviços de saúde com esses saberes e práticas, de
modo a "inseri-los, sempre que possível, nas rotinas do trabalho em saúde" (Brasil,
2002: 17, 18). Nesse documento também se afirma que a atenção básica oferecida
pelas unidades de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) deve



ser complementar, e não substituir as práticas de saúde tradicionais (Brasil, 2002:
15). Ou seja, há, na legislação brasileira e nos documentos da Funasa, desde a im-
plantação do Subsistema de Saúde Indígena em 1999, urna preocupação explícita
com a necessidade de articular o sistema sanitário oficial com as diversas práticas
indígenas, visando a garantir atenção diferenciada à saúde dessas populações.

O compromisso de articular as práticas de saúde indígena com as dos
serviços biomédicos foi reafirmado nas Diretrizes do Modelo de Gestão da Saúde
Indígena, aprovadas pela Portaria n. 70/04. Em nível nacional, porém, o Departa-
mento de Saúde Indígena da Funasa não estimulou nem orientou os profissionais da
saúde que trabalham nos DSEIs a oferecer serviços segundo os princípios de atenção
diferenciada. Geralmente, as tentativas de articulação com as práticas indígenas
por parte das equipes multidisciplinares foram dispersas e localizadas. A prestação
de serviços não se diferenciou das práticas biomédicas fora das áreas indígenas;
houve pouca sensibilidade ou consciência das particularidades culturais por parte
dos que trabalharam como membros de uma equipe multidisciplinar. Aos profis-
sionais, faltavam o compromisso e o interesse de desenvolver práticas de atenção
diferenciada; além disso, mesmo que os tivessem, faltaram-lhes a preparação e a
capacitação adequadas para implementarem um serviço orientado para o contexto
sociocultural específico. Os gestores da política de saúde privilegiavam as ações
em saúde de orientação estritamente biomédica, emitindo de Brasília diretrizes
generalizantes que ignoraram, em geral, a diversidade cultural e as especificidades
epidemiológicas das diferentes comunidades indígenas.

A partir de 2003, o discurso sobre a articulação dos serviços com a medi-
cina tradicional como estratégia para efetivar a atenção diferenciada fortaleceu-se.
Porém, para a maioria dos gestores e profissionais da saúde, a categoria 'medicina
tradicional' era pensada como um conjunto de práticas indígenas supersticiosas e
estáticas, e, assim, sujeitas à validação científica antes de serem instrumentalizadas
pelas equipes médicas para melhorar as condições de saúde da população. Obser-
vou-se uma tendência a perceber essas práticas como universalmente manifestadas
na pajelança, na atuação da parteira e/ou na manipulação de plantas medicinais.
Tais representações essencialistas e universalistas da medicina tradicional igno-
raram que, para os povos indígenas, tanto a medicina tradicional como a saúde
integram, com suas especificidades, a sua pauta política e as suas estratégias de
reivindicação por direitos perante o Estado. Além disso, como demonstrado por
multas pesquisas como as realizadas por Luciane Ouriques Ferreira, o domínio da
saúde nas sociedades indígenas não corresponde ao domínio da biomedicina, que
se limita aos processos biológicos do corpo.

Foi nesse contexto que Luciane se viu contratada para desenvolver o
plano de ação da AMTI do Projeto Vigisus II para a implementação de estratégias
de articulação entre os serviços de saúde e os sistemas sociomédicos indígenas,



visando a "apoiar, viabilizar e criar condições para a atuação terapêutica das medi-
cinas indígenas de forma articulada ao sistema oficial de saúde" (Ferreira, 2004c:
3). O programa da AMTI que vigorou entre 2004 e 2009, período em que Luciane
gerenciou-o, destaca-se como exceção à norma das ações realizadas pela Funasa
no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Como demonstrado por
Carla Teixeira (2008) em análise sobre a história da formação da Funasa em 1991,
suas origens se encontram na polítiía sanitária do século XIX, fortemente marcada
pelo autoritarismo nas intervenções e por uma tradição campanhista, caracterizada
pela centralização no nível federal, pela focalização em doenças endêmicas e de
natureza pontual e pelo autoritarismo. A AMTI rompia com a práxis de controle e
contemplava a participação das comunidades em pleno reconhecimento de que o
tema 'medicina tradicional' é, antes de tudo, um campo discursivo em construção
contínua e uma demanda política dos povos indígenas dirigida à nação.

Durante seu período de vigência, a AMTI conduziu oito projetos de
pesquisa-ação envolvendo líderes, organizações e comunidades indígenas, projetos
selecionados pelo potencial das propostas apresentadas. Os temas dos projetos
definidos pelas organizações indígenas envolvidas foram reunidos em três eixos
temáticos: sistemas de atenção ao parto e atenção à saúde materno-infantil; plantas
medicinais e remédios tradicionais; xamanismo e intermedicalidade. Além de partir
dos interesses e necessidades expressas nas situações locais, os projetos contaram
com a participação de antropólogos que etnografavam os processos de seus desen-
volvimentos e orientavam os investigadores indígenas nas ações de pesquisa em
campo. Como se pode perceber na iniciativa de valorização dos sistemas indígenas
de parto do Alto Juruá aqui analisada, vários atores indígenas - líderes, xamãs,
parteiras e agentes indígenas de saúde - participaram do projeto e da construção
do diálogo com o órgão gestor da saúde indígena.

Os diálogos e reflexões promovidos por esses projetos contribuíram para
caracterizar o programa desenvolvido pela AMTI como altamente inovador em
comparação com as ações de saúde preconizadas pelos gestores da saúde indígena
e executadas pelas equipes multidisciplinares que prestam serviços entre as popu-
lações indígenas. Justamente porque suas ações foram planejadas e executadas de
forma participativa. Finalmente, o projeto promovia outra inovação: a avaliação e
a reflexão sistematizada sobre os projetos de pesquisa-ação em encontros periódi-
cos que congregavam os vários atores envolvidos na execução de suas atividades.
Duas reuniões de monitoramento foram realizadas para esse fim, uma em 2006 e
outra em 2007, incluindo representantes dos vários atores implicados nos proje-
tos - líderes indígenas, antropólogos, assessores, profissionais e pesquisadores em
saúde, representantes dos órgãos governamentais etc. Os relatórios dos projetos e
os debates ressaltaram as complexidades, ambiguidades e implicações políticas da
articulação com práticas de medicina tradicional no contexto da política de saúde



i nd ígena  b ras i l e i ra .  Fe l i zmen te  pa ra  o  púb l i co  ma io r,  os  resu l t ados  da  p r ime i ra  re -

un ião  fo ram pub l i cados  pe la  Funasa  (Fe r re i ra  &  Osór io ,  2007 ) ,  po rém os  resu l t ados

do  segundo  encon t ro  a inda  p rec i sam se r  d i vu lgados .

A publ icação deste l ivro pela Edi tora Hocruz como parte da Coleção Saúde
dos Povos Indígenas marca a cont inuação dos seus esforços para divulgar as pesqui-

sas  i n te rd i sc ip l i na res  sob re  o  tema .  A pa r t i r  da  década  de  1990 ,  a  Ed i to ra  Hoc ruz
assumiu a l iderança em publ icações no campo emergente de antropologia da saúde,

i n i c i a lmen te  no  âmb i to  de  sua  co leção  An t ropo log ia  e  Saúde ,  que  ho je  tem ma is  de
vinte t í tu los publ icados;  em 2003 estabeleceu a coleção Saúde dos Povos Indígenas,

da qual  este l ivro faz parte.  O estudo aqui  apresentado contr ibui  tanto para o avanço

do campo da saúde indígena quanto para a anál ise das pol í t icas nesse setor.  Porém,
a lém dos  envo l v idos  com a  ques tão  i nd ígena ,  i n te ressa  a  todos  os  que  se  ded i cam

às  po l í t i cas  púb l i cas  de  saúde  em ge ra l  e  à  re lação  do  Es tado  com as  p rá t i cas  de
au toa tenção  de  saúde  das  vá r i as  co le t i v i dades ,  se jam es tas  i nd ígenas  ou  não .

Esther Jean l l / f .  Langdon

Professora do Departamento de Antropologia da
Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do

Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural
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