
   

Saúde Coletiva

ISSN: 1806-3365

editorial@saudecoletiva.com.br

Editorial Bolina

Brasil

SANTOS DE SOUZA OLIVEIRA, LAVINIA

Um Panorama sobre Recursos Humanos em Saúde Indígena

Saúde Coletiva, vol. 2, núm. 8, 2005, pp. 103-108

Editorial Bolina

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84220792002

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84220792002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=84220792002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=842&numero=20792
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84220792002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=842
http://www.redalyc.org


Oliveira LSS. Um Panorama sobre Recursos Humanos em Saúde Indígena

 Saúde Coletiva 2005;02(8):103-108 103 

Saúde do índio

Este artigo contempla uma reflexão sobre as intervenções do Estado e sociedade civil na área da saúde indígena, 
tendo como ponto principal, a questão dos recursos humanos. Procura historiar e situar as necessidades de oferta, 

qualificação para o trabalho, condições de infra-estrutura e as possibilidades de formação de profissionais, principal-
mente agentes indígenas de saúde e especialistas universitários na dimensão da saúde pública, buscando conhecer 
seus espaços de atuação e inserção institucional. Utiliza como base conceitual, o arcabouço legislativo do sistema 
único de saúde brasileiro, do sub-sistema de saúde indígena e as contribuições interdisciplinares da saúde pública, 
educação e antropologia.
Descritores: Recursos Humanos em Saúde; Política de Saúde Indígena; Índios Brasileiros

This article contemplates a reflection on the interventions of the State and civil society in the area of indigenous 
health. It’s main subject is the human resources. It aims to historize and to place the offer needs, qualification for 

work, infrastructure conditions and the possibilities of professionals’ formation, mainly indigenous agents of health and 
academical specialists in the dimension of public health, aiming to know their spaces of performance and institutional 
insertion. It uses as conceptual base, the legislative framework of Brazil’s Unified Health System - SUS, the sub-system 
of indigenous health and the public health interdisciplinary contributions, education and anthropology.   
Descriptors: Human Resources in Health; Politics of Indigenous Health; Brazilian Indians 

Este artículo contempla una reflexión sobre las intervenciones del Estado y de la sociedad civil en la área de la salud 
indígena, tiene como punto principal, la cuestión de los recursos humanos. Se intenta historiar y poner las nece-

sidades de oferta, calificación para el trabajo, condiciones de infraestructura y las posibilidades de formación de pro-
fesionales, principalmente agentes indígenas de salud y especialistas universitarios en la dimensión de salud pública, 
buscando conocer sus espacios de actuación y inserción institucional. Usa como base conceptual la estructura legisla-
tiva del  sistema único de salud brasileño, del subsistema de salud indígena y las contribuciones interdisciplinarias de la 
salud pública, educación y antropología.  
Descriptores: Recursos Humanos en Salud; Política de Salud Indígena; Índios brasileños
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Introdução

As abordagens sobre recursos humanos no campo da 
saúde costumam despertar polêmicas. Cunhada nos 

anos de 1960, a expressão recurso humano (RH) adquiriu 
um caráter utilitário no planejamento da saúde, associada 
à  aquisição de materiais, insumos e demais elementos 
que relacionavam quadros quantitativos de pessoal a da-
dos demográficos e indicadores epidemiológicos1.

A incorporação dos conceitos da economia políti-
ca, ocorrida a partir de 1980, passou a situar a ques-
tão dos recursos humanos na vertente do processo de 
produção social da saúde, considerando-os como su-
jeitos situados em um contexto histórico e social de-
terminante de suas práticas2.

Na década de 1990 as mudanças advindas da globa-
lização da economia e da ideologia neoliberal produzi-
ram novas formas de regulação do mercado de traba-
lho, das condições de trabalho e posição das pessoas 
na esfera produtiva3.

O discurso da competência individual e a ênfase nos 
talentos pessoais passaram a ganhar destaque no plano da 
gestão e nos processos de formação em saúde. Alguns es-
tudiosos preferem utilizar atualmente a denominação “ges-
tão de pessoas”, que se ocupa essencialmente do elemen-
to humano e é crítica no processo de trabalho em saúde.

Considerando a importância da equipe de profissio-
nais, os trabalhadores de saúde se situam no epicentro das 

Saúde Indígena.indd   103 11/25/05   2:15:39 PM



Oliveira LSS. Um Panorama sobre Recursos Humanos em Saúde Indígena

104 Saúde Coletiva 2005;02(8):103-108 

Saúde do índio
Oliveira LSS. Um Panorama sobre Recursos Humanos em Saúde Indígena

 Saúde Coletiva 2005;02(8):103-108 105 

cultural;
• Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos 
indígenas;
• Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde;
• Promoção do uso adequado e racional de medicamentos;
• Promoção de ações específicas em situações especiais;
• Promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à 
saúde envolvendo comunidades indígenas;
• Promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde 
indígena;
• Controle Social.

Não se pode deixar de mencionar o impacto na área 
da saúde como um todo e na especificidade do traba-
lho indígena das significativas transformações do mun-
do do trabalho expressos na condução de programas e 
projetos sociais, que confrontam-se com as bases legais 
de contratações por concurso e planos de carreira ga-
rantidos constitucionalmente. São eles: o desemprego 
estrutural, a flexibilização e precarização das relações 
de trabalho que resultam em víncu-
los trabalhistas frágeis e problemáti-
cos, intensificando a realidade de alta 
rotatividade de pessoal e baixo com-
promisso institucional que já caracte-
rizavam o trabalho em saúde12.

Do ponto de vista da consolida-
ção do SUS, observa-se que o movi-
mento da descentralização, traduzi-
do pela municipalização da saúde trouxe avanços e 
retrocessos no que tange a gestão de RH. O modelo 
de pulverização e fragmentação das ações de saúde, 
que opera com uma base de financiamento público 
para execução privada ou pelo terceiro setor/organi-
zações não governamentais, tem gerado polêmicas e 
demonstrado ser de baixa sustentabilidade. 

Interessa-nos ressaltar que a precarização das relações 
de trabalho, contratação através de organizações comu-
nitárias e civis, e desvalorização do trabalho profissional 
vêm motivando ações trabalhistas, insegurança e rotativi-
dade das equipes de saúde indígena, dificultando a estru-
turação dos serviços voltados para essas populações. 

Em síntese, compreendemos que o panorama pre-
dominante na saúde indígena a nível nacional seja de 
déficit quanti-qualitativo de profissionais, despreparo 
para atuação em situações de diversidade cultural, ex-
posição a situações de conflito, condições de trabalho 
adversas, ausência de tecnologias adequadas e vincu-
lação trabalhista precária.

Os profissionais envolvidos expressam ou fazem res-
sonância das relações sociais dos espaços interculturais 
nos quais atuam. São ainda pouco conhecidas as dimen-

de conhecer especificidades e movimentos dos recursos 
humanos em saúde indígena. 

Segundo dados do World Bank10 de 2005, há no mun-
do duzentos e cinqüenta milhões de índios, vivendo em 
todos continentes. 70% encontram-se em condições de 
marginalidade e exclusão social. A realidade brasileira é se-
melhante. O Brasil tem 0.2% de sua população declarada 
indígena, o que corresponde a cerca de 300 mil indivídu-
os representando 170 povos diferentes, sendo que 60% 
destes estão na região amazônica11.

O objetivo desse artigo é o de explorar a temática 
da saúde indígena, considerando as intervenções do 
Estado e sociedade civil na área, tendo como referên-
cia á problemática dos recursos humanos. Seu desen-
volvimento procura historiar e situar as necessidades 
de oferta, qualificação para o trabalho, condições de 
infra-estrutura e as possibilidades de formação de pro-
fissionais indígenas de saúde e especialistas universitá-
rios na dimensão da saúde pública, buscando conhecer 

seus espaços de atuação e inserção 
institucional. A metodologia empre-
gada, de cunho qualitativo, situa-se na 
leitura exaustiva e compreensiva de 
documentos, legislação e experiências 
relatadas no período de 1990-2004. O 
referencial de análise compõe-se do 
arcabouço legislativo do sistema único 
de saúde brasileiro, do sub-sistema de 

saúde indígena e das contribuições interdisciplinares 
da saúde pública, educação e antropologia.

Pode-se perguntar inicialmente: Quem são as pessoas 
que trabalham com os índios na área da saúde? Como de-
vem ser as estratégias de profissionalização, capacitação 
e educação permanente desse grupo de trabalhadores? 
Quais as formas de supervisionar seu trabalho?

Cenários dos Recursos Humanos no  Sub-Sistema de Saú-
de Indígena
Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), cria-
dos em 1999 pelo governo federal, apresentam-se como 
um importante produto social engendrado no contexto 
da Reforma Sanitária Brasileira e implantação do SUS, em 
consonância com o princípio da eqüidade (Lei 9836/99). 
Destaca-se nessa política o preparo de recursos huma-
nos com perfil diferenciado, conforme explicitado na 
política nacional de saúde dos povos indígenas11:
• Organização dos serviços de atenção à saúde dos 
povos indígenas na forma de DSEI e Pólos-Base, no 
nível local, onde a atenção primária e os serviços de 
referência se situam;
• Preparação de RH para a atuação em contexto inter-

“SEGUNDO DADOS DO 
WORLD BANK10 DE 2005, 

HÁ NO MUNDO 
DUZENTOS E CINQÜENTA 

MILHÕES DE ÍNDIOS”.

contradições estabelecidas entre as necessidades de saú-
de de uma população, os interesses dos profissionais e um 
sistema de saúde insuficiente para ambos4.

Desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
em 1990, os recursos humanos vêm sendo apontados 
como um aspecto crítico para efetivação do sistema5.

Destaca-se no quadro de dificuldades a má distribuição 
da força de trabalho, desigualdades regionais e a formação 
profissional distanciada das necessidades principais da 
saúde pública, a saber: o desenvolvimento das estratégias 
de promoção e prevenção de saúde e controle social6.

O movimento da reforma sanitária, de forte cunho 
ideológico de esquerda e um dos catalizadores da re-
democratização do país desde a nova república fez-se 
presente no arcabouço legislativo construído na área, 
expresso pela Constituição Federal, Lei Orgânica da 
Saúde, Normas Operacionais Básicas (NOBs) 92 e 96 e 
a Normatização da Atenção da Saúde (NOAS), só para 
citar as mais relevantes,  que impulsionaram saltos qua-
litativos e muitas experiências bem 
sucedidas no campo da saúde pública, 
aproximando e qualificando a questão 
de RH ao cotidiano da saúde. 

Destacamos como expressões des-
se movimento, entre outras, as experi-
ências das redes de gestão e formação 
profissional, como a Rede Unida, Es-
colas Técnicas de Saúde do SUS, inte-
gração ensino-serviço praticada entre os municípios e 
várias universidades públicas, Programas e Projetos de 
Saúde que demandaram a construção de novos perfis 
profissionais como o PSF e o PITS e mais recentemente 
os pólos de educação permanente5. Na área da saúde 
indígena um pequeno grupo de sanitaristas militantes 
identificado com o Projeto da Reforma Sanitária, ar-
ticulou-se principalmente mediante as Conferências  
Nacionais de Saúde Indígena nos anos de 1988 e 1993 
e trouxe perspectivas profissionais para o trabalho da 
área, até então praticado de modo espontaneista, even-
tual e motivado pelo assistencialismo comunitário ou 
religioso, com fraca intervenção ou até mesmo ausên-
cia do Estado7-9. 

Inserir a temática de RH em um contexto específico 
e distinto pela interculturalidade, como é a área de saúde 
indígena é inusual, mas premente, considerando a interfa-
ce do sub-sistema indígena criado em 1999 com o SUS,  a 
crescente expressão cultural e política que vem ocorren-
do entre os povos indígenas junto a sociedade nacional. As 
demandas por profissionalização de indígenas em diferen-
tes campos  confluem com a abertura de novos mercados 
de trabalho para profissionais de saúde, daí a importância 
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sões regulatórias desse mercado de trabalho, bem como 
as peculiaridades da qualificação profissional, condições 
de trabalho, nível de escolaridade, atribuições, natureza 
do vínculo empregatício, níveis de remuneração e política 
de expansão e institucionalização. Há um vasto campo de 
pesquisas a ser explorado.

Peculiaridades do processo de trabalho em saúde indígena
Discutir processos de trabalho em saúde indígena implica 
em abordar alguns paradoxos difíceis e inerentes à saúde, 
com traduções antropológicas para a especificidade indí-
gena, como por exemplo, o trânsito entre a vida e a morte, 
a perspectiva do individual e do coletivo e os sentimentos 
de angústia e prazer que permeiam o vivenciar processos 
de adoecimento, cura e morte  em realidades culturais dis-
tintas e com múltiplas significações.

De um modo geral, o trabalho nas áreas indígenas re-
produz as características da saúde pública, desenvolven-
do-se de modo cooperativo e admitindo-se vários agen-

tes que detém diferentes parcelas de 
conhecimento e autonomia. Ainda é 
médico centrado, sendo ironicamente 
o médico um profissional raro, até mes-
mo ausente, o que possibilita o desen-
volvimento de poderes paralelos e me-
dicalizantes, exercidos por profissionais 
de baixa qualificação, como atendentes 
e auxiliares de enfermagem. 

Assinalamos que o universo da chamada medici-
na tradicional, exercida por pajés, rezadores, erveiros 
e raizeiros é pouco compreendido e apenas recente-
mente passou a ser discutido na saúde indígena.

Do ponto de vista ideológico, pode-se considerar 
que esses processos agregam tecnologias continuadas, 
sendo o termo tecnologia empregado no sentido de 
saberes específicos incluídos e relações do trabalho 
vivo, no qual o fazer da equipe sobrepõe-se ao uso de 
equipamentos, insumos e outros13.

É marcante a intersetorialidade no processo de traba-
lho, entendida como a multiplicidade de setores que parti-
cipam na produção de saúde, como a educação indígena, 
meio ambiente, etnodesenvolvimento, e demais fóruns de 
política indigenista e representação social. 

Espaços de trabalho
Há preconceitos e dificuldades operacionais para in-
cluir as áreas indígenas como espaços de trabalho de 
saúde pública. A população indígena, por outro lado, vê 
se inserinda rapidamente na cadeia de consumo de ser-
viços de saúde, dependente de intervenções hospitala-
res e alta tecnologia.

cultural;
• Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos 
indígenas;
• Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde;
• Promoção do uso adequado e racional de medicamentos;
• Promoção de ações específicas em situações especiais;
• Promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à 
saúde envolvendo comunidades indígenas;
• Promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde 
indígena;
• Controle Social.

Não se pode deixar de mencionar o impacto na área 
da saúde como um todo e na especificidade do traba-
lho indígena das significativas transformações do mun-
do do trabalho expressos na condução de programas e 
projetos sociais, que confrontam-se com as bases legais 
de contratações por concurso e planos de carreira ga-
rantidos constitucionalmente. São eles: o desemprego 
estrutural, a flexibilização e precarização das relações 
de trabalho que resultam em víncu-
los trabalhistas frágeis e problemáti-
cos, intensificando a realidade de alta 
rotatividade de pessoal e baixo com-
promisso institucional que já caracte-
rizavam o trabalho em saúde12.

Do ponto de vista da consolida-
ção do SUS, observa-se que o movi-
mento da descentralização, traduzi-
do pela municipalização da saúde trouxe avanços e 
retrocessos no que tange a gestão de RH. O modelo 
de pulverização e fragmentação das ações de saúde, 
que opera com uma base de financiamento público 
para execução privada ou pelo terceiro setor/organi-
zações não governamentais, tem gerado polêmicas e 
demonstrado ser de baixa sustentabilidade. 

Interessa-nos ressaltar que a precarização das relações 
de trabalho, contratação através de organizações comu-
nitárias e civis, e desvalorização do trabalho profissional 
vêm motivando ações trabalhistas, insegurança e rotativi-
dade das equipes de saúde indígena, dificultando a estru-
turação dos serviços voltados para essas populações. 

Em síntese, compreendemos que o panorama pre-
dominante na saúde indígena a nível nacional seja de 
déficit quanti-qualitativo de profissionais, despreparo 
para atuação em situações de diversidade cultural, ex-
posição a situações de conflito, condições de trabalho 
adversas, ausência de tecnologias adequadas e vincu-
lação trabalhista precária.

Os profissionais envolvidos expressam ou fazem res-
sonância das relações sociais dos espaços interculturais 
nos quais atuam. São ainda pouco conhecidas as dimen-

de conhecer especificidades e movimentos dos recursos 
humanos em saúde indígena. 

Segundo dados do World Bank10 de 2005, há no mun-
do duzentos e cinqüenta milhões de índios, vivendo em 
todos continentes. 70% encontram-se em condições de 
marginalidade e exclusão social. A realidade brasileira é se-
melhante. O Brasil tem 0.2% de sua população declarada 
indígena, o que corresponde a cerca de 300 mil indivídu-
os representando 170 povos diferentes, sendo que 60% 
destes estão na região amazônica11.

O objetivo desse artigo é o de explorar a temática 
da saúde indígena, considerando as intervenções do 
Estado e sociedade civil na área, tendo como referên-
cia á problemática dos recursos humanos. Seu desen-
volvimento procura historiar e situar as necessidades 
de oferta, qualificação para o trabalho, condições de 
infra-estrutura e as possibilidades de formação de pro-
fissionais indígenas de saúde e especialistas universitá-
rios na dimensão da saúde pública, buscando conhecer 

seus espaços de atuação e inserção 
institucional. A metodologia empre-
gada, de cunho qualitativo, situa-se na 
leitura exaustiva e compreensiva de 
documentos, legislação e experiências 
relatadas no período de 1990-2004. O 
referencial de análise compõe-se do 
arcabouço legislativo do sistema único 
de saúde brasileiro, do sub-sistema de 

saúde indígena e das contribuições interdisciplinares 
da saúde pública, educação e antropologia.

Pode-se perguntar inicialmente: Quem são as pessoas 
que trabalham com os índios na área da saúde? Como de-
vem ser as estratégias de profissionalização, capacitação 
e educação permanente desse grupo de trabalhadores? 
Quais as formas de supervisionar seu trabalho?

Cenários dos Recursos Humanos no  Sub-Sistema de Saú-
de Indígena
Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), cria-
dos em 1999 pelo governo federal, apresentam-se como 
um importante produto social engendrado no contexto 
da Reforma Sanitária Brasileira e implantação do SUS, em 
consonância com o princípio da eqüidade (Lei 9836/99). 
Destaca-se nessa política o preparo de recursos huma-
nos com perfil diferenciado, conforme explicitado na 
política nacional de saúde dos povos indígenas11:
• Organização dos serviços de atenção à saúde dos 
povos indígenas na forma de DSEI e Pólos-Base, no 
nível local, onde a atenção primária e os serviços de 
referência se situam;
• Preparação de RH para a atuação em contexto inter-

“HÁ PRECONCEITOS E
DIFICULDADES OPERACIONAIS 

PARA INCLUIR AS ÁREAS 
INDÍGENAS COMO ESPAÇOS DE 
TRABALHO DE SAÚDE PÚBLICA”.
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As ações tradicionais de saúde indígena, moldadas pe-
las equipes volantes de saúde da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) seguiam um modelo campanhista de tra-
balho, ou seja, atendiam necessidades focalizadas e epi-
sódicas, como   intervenções nas epidemias por doenças 
transmissíveis,  vacinação e mais raramente atendimento 
odontológico emergencial. As equipes percorriam as al-
deias para os atendimentos e dificilmente era possível rea-
lizar mais de uma visita ao ano8.

Nos DSEI há possibilidades de diferenciação e qualifi-
cação no modelo de trabalho. O trabalho médico reside 
na retaguarda clínica e no diagnóstico precoce, o trabalho 
dos Agentes Indígenas de Saúde(AIS) está centrado na vi-
gilância e promoção da saúde e o trabalho da enfermeira 
na organização do processo de trabalho como um todo, 
acolhimento da população, formação profissional e educa-
ção em saúde. Entretanto, as dificuldades são imensas. Não 
por acaso, os problemas de vinculação e entendimento da 
proposta de trabalho se expressam no baixo vínculo dos 
profissionais, absenteísmo, não cumprimento de metas, 
práticas dependentes de burocracia e 
fragmentação das ações. Incompreensão 
das relações interculturais e rotinas vol-
tadas para a comodidade da equipe não 
indígena também são comuns. 

Além dos obstáculos logísticos para 
o deslocamento é difícil para os profis-
sionais “da cidade” visualizarem a aldeia 
como um espaço de ensino e trabalho. 
É preciso organizar uma infra-estrutura 
local, com construção e equipamento de mini-postos 
de saúde e valorizar o papel do AIS nas aldeias median-
te supervisões  profissionais contínuas e o exercício de 
compreender as viagens viajando, planejando e avalian-
do ações específicas e concretas de vigilância da saúde. 

Outro aspecto importante é a utilização de protoco-
los clínicos e padronização de condutas desde o nível das 
aldeias, percorrendo um fluxo de complexidade na inter-
venção, garantidor da qualidade técnica. 
Sujeitos do Trabalho e sua inserção institucional
A implantação dos 34 DSEI em 1999 ocasionou uma ver-
dadeira “invasão branca” nas áreas indígenas, com intera-
ção intensa com as comunidades, muitas delas isoladas.

Mesmo sendo curto o tempo da implantação dos DSEI, 
pode-se refletir sobre: Onde estariam atuando esses pro-
fissionais? Qual o impacto do trabalho? Quais as diretrizes 
orientadoras das suas ações?

Em situações bem planejadas, o quadro de profis-
sionais foi estabelecido considerando a história do 
trabalho, diversidade cultural dos povos, o perfil epi-
demiológico da população atendida e as estratégias de 

abordagem do componente saúde em seus aspectos 
clínicos, educativos e epidemiológicos.

O desenho das equipes costuma abranger as seguin-
tes categorias: médicos, enfermeiros, antropólogo da saú-
de, odontólogo, auxiliares de enfermagem e não índios,  
agentes indígenas de saúde, coordenadores de saúde, 
pessoal de apoio administrativo e operacional.  

Um aspecto delicado nesse processo é a inserção ins-
titucional dos profissionais, principalmente os indígenas, 
dadas às dificuldades de acesso à educação formal e fal-
ta de oportunidades de profissionalização. A despeito das 
dificuldades os trabalhadores indígenas vêm aumentando 
progressivamente sua participação e diversificação na 
área da saúde, como AIS incluindo-se os agentes indígenas 
de saúde bucal e de saneamento, nas áreas de apoio como 
auxiliares de serviços e pilotos de barco e mais recente-
mente como auxiliares administrativos, auxiliares de en-
fermagem e coordenadores de saúde.

Um dos entraves para remuneração é o estabelecimen-
to de vínculo empregatício.  Os profissionais mais qualifi-

cados atendem os requisitos trabalhistas 
e têm seus contratos pela CLT, enquanto 
a maior parte dos índios trabalha sem 
contrato, como colaboradores eventuais 
e prestadores de serviço. Somente uma 
política sensível e específica de RH po-
derá equacionar tantas diferenças. 

Há que se fazer um exercício crítico 
e constante para não se reproduzir às 
perversidades da divisão social e técni-

ca do trabalho do mundo capitalista nas áreas indígenas. 
Refletindo o movimento de expansão do número de tra-
balhadores indígenas na saúde, o padrão de remuneração 
também está sendo modificando. 

Há um longo caminho a ser percorrido em direção 
à legitimação do trabalho. A expressão utilizada no pe-
ríodo da colonização que se referia aos índios e negros 
como “gentes de serviço”, fáceis de se gastar e repor, 
ainda se aplica a um grande contingente de trabalha-
dores brasileiros sem a devida qualificação,  capazes de 
atender as exigências formais de um mercado de tra-
balho cada vez mais rigoroso e precário. Essa situação 
pode resultar de três fatores gerais: a orientação mais 
liberal, que atribui ao mercado esse papel legitimador 
por livre demanda das novas categorias que venham a 
resultar da divisão do trabalho nas sociedades; as mu-
danças na gestão da administração pública, devido a 
Reforma de Estado e a emergência do paradigma soli-
darista de políticas sociais14, que configura os agentes 
comunitários e trabalhadores indígenas  dentre as cate-
gorias especiais, ou sui generis, que transitam na fron-

teira de sua ligação originária com as suas comunida-
des e como prestadores de serviço do Estado.

Formação de Profissionais 
Desde 1970, muitas comunidades tentaram minimizar o 
quadro de desassistência mobilizando-se para capacitar 
agentes indígenas de saúde9. Um grande número de ins-
tituições, em sua maioria organizações não governamen-
tais e mais recentemente associações indígenas e muni-
cípios, começaram a desenvolver treinamentos para AIS, 
reproduzindo modelos tecnicistas de ensino, com treina-
mentos realizados nas cidades que desconsideravam a 
realidade de vida e trabalho das populações envolvidas11.

Na análise do processo de formação em saúde é ex-
pressiva a demanda de inclusão social trazida pelos AIS 
de todo país, estimados em torno de cinco mil pessoas no 
que tange ao reconhecimento profissional e social do seu 
trabalho11.

Além da necessidade de inclusão, reconhecemos que a 
formação profissional dos indígenas pode ser interpretada 
como um movimento amplo e dinâmico 
de participação na sociedade nacional. É 
preciso nessa especificidade aproximar 
o objeto do conhecimento de saúde aos 
fluxos de saberes tradicionais, do mo-
vimento do aprender entre diferentes 
mundos e atentar para os saberes gera-
dos dessa fusão, ou interconhecimento, 
como prefere chamar Oliveira15, ao co-
nhecimento que surge da interação en-
tre diferentes culturas. Há que se considerar também as 
dificuldades de acesso geográfico, econômico e social ao 
conhecimento ocidental e profissional.

Nesse sentido, oportunizar mecanismos de elevação 
da escolarização dos trabalhadores e abrir caminhos alter-
nativos de profissionalização mediante novas bases legais 
são imprescindíveis. 

É esse o cerne das lutas por reconhecimento profis-
sional que envolve as práticas e os práticos de saúde indí-
gena há mais de trinta anos e que apesar dos avanços da 
legislação de ensino ainda não foi equacionado.

De fato a solução não é fácil nem imediata. Em nos-
so ponto de vista, a questão inscreve-se inicialmente no 
tratamento das políticas da diferença, como um primei-
ro passo para a inclusão16.

Podemos indicar experiências bem sucedidas de for-
mação, entre sujeitos envolvidos e seus lugares de traba-
lho, com a Universidade Federal de São Paulo no Xingu 
e das associações indígenas com diversos parceiros insti-
tucionais no Rio Negro, suscitando idéias e aproximar as 
demandas sociais do aparelho formador de saúde.

“É PRECISO NESSA 
ESPECIFICIDADE 

APROXIMAR O OBJETO DO 
CONHECIMENTO DE SAÚDE 
AOS FLUXOS DE SABERES 

TRADICIONAIS”.
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abordagem do componente saúde em seus aspectos 
clínicos, educativos e epidemiológicos.

O desenho das equipes costuma abranger as seguin-
tes categorias: médicos, enfermeiros, antropólogo da saú-
de, odontólogo, auxiliares de enfermagem e não índios,  
agentes indígenas de saúde, coordenadores de saúde, 
pessoal de apoio administrativo e operacional.  

Um aspecto delicado nesse processo é a inserção ins-
titucional dos profissionais, principalmente os indígenas, 
dadas às dificuldades de acesso à educação formal e fal-
ta de oportunidades de profissionalização. A despeito das 
dificuldades os trabalhadores indígenas vêm aumentando 
progressivamente sua participação e diversificação na 
área da saúde, como AIS incluindo-se os agentes indígenas 
de saúde bucal e de saneamento, nas áreas de apoio como 
auxiliares de serviços e pilotos de barco e mais recente-
mente como auxiliares administrativos, auxiliares de en-
fermagem e coordenadores de saúde.

Um dos entraves para remuneração é o estabelecimen-
to de vínculo empregatício.  Os profissionais mais qualifi-

cados atendem os requisitos trabalhistas 
e têm seus contratos pela CLT, enquanto 
a maior parte dos índios trabalha sem 
contrato, como colaboradores eventuais 
e prestadores de serviço. Somente uma 
política sensível e específica de RH po-
derá equacionar tantas diferenças. 

Há que se fazer um exercício crítico 
e constante para não se reproduzir às 
perversidades da divisão social e técni-

ca do trabalho do mundo capitalista nas áreas indígenas. 
Refletindo o movimento de expansão do número de tra-
balhadores indígenas na saúde, o padrão de remuneração 
também está sendo modificando. 

Há um longo caminho a ser percorrido em direção 
à legitimação do trabalho. A expressão utilizada no pe-
ríodo da colonização que se referia aos índios e negros 
como “gentes de serviço”, fáceis de se gastar e repor, 
ainda se aplica a um grande contingente de trabalha-
dores brasileiros sem a devida qualificação,  capazes de 
atender as exigências formais de um mercado de tra-
balho cada vez mais rigoroso e precário. Essa situação 
pode resultar de três fatores gerais: a orientação mais 
liberal, que atribui ao mercado esse papel legitimador 
por livre demanda das novas categorias que venham a 
resultar da divisão do trabalho nas sociedades; as mu-
danças na gestão da administração pública, devido a 
Reforma de Estado e a emergência do paradigma soli-
darista de políticas sociais14, que configura os agentes 
comunitários e trabalhadores indígenas  dentre as cate-
gorias especiais, ou sui generis, que transitam na fron-

teira de sua ligação originária com as suas comunida-
des e como prestadores de serviço do Estado.

Formação de Profissionais 
Desde 1970, muitas comunidades tentaram minimizar o 
quadro de desassistência mobilizando-se para capacitar 
agentes indígenas de saúde9. Um grande número de ins-
tituições, em sua maioria organizações não governamen-
tais e mais recentemente associações indígenas e muni-
cípios, começaram a desenvolver treinamentos para AIS, 
reproduzindo modelos tecnicistas de ensino, com treina-
mentos realizados nas cidades que desconsideravam a 
realidade de vida e trabalho das populações envolvidas11.

Na análise do processo de formação em saúde é ex-
pressiva a demanda de inclusão social trazida pelos AIS 
de todo país, estimados em torno de cinco mil pessoas no 
que tange ao reconhecimento profissional e social do seu 
trabalho11.

Além da necessidade de inclusão, reconhecemos que a 
formação profissional dos indígenas pode ser interpretada 
como um movimento amplo e dinâmico 
de participação na sociedade nacional. É 
preciso nessa especificidade aproximar 
o objeto do conhecimento de saúde aos 
fluxos de saberes tradicionais, do mo-
vimento do aprender entre diferentes 
mundos e atentar para os saberes gera-
dos dessa fusão, ou interconhecimento, 
como prefere chamar Oliveira15, ao co-
nhecimento que surge da interação en-
tre diferentes culturas. Há que se considerar também as 
dificuldades de acesso geográfico, econômico e social ao 
conhecimento ocidental e profissional.

Nesse sentido, oportunizar mecanismos de elevação 
da escolarização dos trabalhadores e abrir caminhos alter-
nativos de profissionalização mediante novas bases legais 
são imprescindíveis. 

É esse o cerne das lutas por reconhecimento profis-
sional que envolve as práticas e os práticos de saúde indí-
gena há mais de trinta anos e que apesar dos avanços da 
legislação de ensino ainda não foi equacionado.

De fato a solução não é fácil nem imediata. Em nos-
so ponto de vista, a questão inscreve-se inicialmente no 
tratamento das políticas da diferença, como um primei-
ro passo para a inclusão16.

Podemos indicar experiências bem sucedidas de for-
mação, entre sujeitos envolvidos e seus lugares de traba-
lho, com a Universidade Federal de São Paulo no Xingu 
e das associações indígenas com diversos parceiros insti-
tucionais no Rio Negro, suscitando idéias e aproximar as 
demandas sociais do aparelho formador de saúde.

Uma outra necessidade, mais teórica, reside em avançar 
a discussão do ponto de vista da construção das competên-
cias técnicas, políticas e legais quanto a elaboração de refe-
renciais curriculares, estabelecimento de transversalidades, 
núcleo comum de ensino e instrumental de cidadania.

Quanto ao papel dos profissionais de nível univer-
sitário, entendemos que um dos principais objetos de 
seu trabalho  seja o processo educativo, por isso os 
movimentos de ensino-aprendizagem colocam-se de 
imediato na sua inserção e vinculação à saúde indíge-
na e essa característica deve ficar clara no perfil do 
profissional. 

Aqueles que têm sensibilidade para os diferentes mo-
dos de aprender e ensinar e percebem as aproximações 
necessárias entre cultura e educação, apontados na obra 
de Freire17, colocam-se naturalmente em um papel de me-
diação, no qual o educador tenta conhecer e aproximar 
os diferentes mundos culturais de seus alunos. Essas ações 
não podem ser intuitivas, mas encontrar suporte em ins-
trumentos facilitadores como os recursos da arte-educa-

ção e os instrumentos do processo de 
trabalho que devem ser sistematizados, 
na perspectiva de inserção dos trajetos 
de ensino no cotidiano e na avaliação 
processual e participativa. Assim, a me-
todologia dos cursos deve estar calcada 
no diálogo e na problematização da re-
alidade.

Os modos indígenas de aprender e 
ensinar devem ser considerados. Nas 

sociedades amazônicas, pode-se relacionar a transmis-
são do conhecimento ao aprendizado cotidiano e ini-
ciação xamânica. Compreende-se assim que o fazer di-
ário e os familiares ensinam, os principais mestres são 
os parentes, sendo valorizada a auto-iniciação e auto-
aprendizagem. 

Consideramos que o Estado brasileiro, que admite a 
multiculturalidade em sua Constituição deve ser com-
petente para debater conflitos, encaminhar demandas e 
buscar soluções ampliadas na sociedade, sem deixar de 
atentar para movimentos de ruptura e aproximação com 
os detentores de saberes tradicionais, de fácil trânsito nas 
diferentes esferas de atuação da saúde, como reparação, 
vigilância, prevenção e promoção.

Diante dessa complexidade e tantos desafios, fica níti-
do que a formação de profissionais universitários para a 
área necessita de complementos na formação e desen-
volvimento de políticas de atração e fixação no interior e 
especialmente nas comunidades indígenas para que essa 
seja uma opção profissional permanente. Não bastam trei-
namentos emergenciais e ações pontuais de educação 

“PODEMOS INDICAR 
EXPERIÊNCIAS BEM 

SUCEDIDA DE FORMAÇÃO, 
ENTRE SUJEITOS 

ENVOLVIDOS E SEUS 
LUGARES DE TRABALHO”.
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continuada. Um caminho interessante parece ser a oferta 
de cursos modulares, organizados em forma de convê-
nio entre os serviços de saúde indígena e universidades 
gabaritadas em nível de especialização e mestrado pro-
fissionalizante com ênfase nos conhecimentos de saúde 
pública, educação e antropologia. Melhorar as condições 
de trabalho quanto a retaguarda clínica e emergências, 
desenvolver protocolos de atenção básica, regularizar o 
fornecimento de suprimentos e insumos e incrementar 
a formação gerencial dos gestores da saúde indígena são 
igualmente importantes. 

    
Considerações finais
A saúde indígena inscreve-se como um dos mais instigan-
tes campos do trabalho de saúde pública. O momento 
atual no Brasil é único e está orientado para construção 
social de um sub-sistema que busca a efetivação do SUS 
para os povos indígenas brasileiros em aspectos ainda vul-
neráveis como a descentralização, financiamento, controle 
social e recursos humanos, sendo a gestão desse último a 
marca distintiva da interculturalidade.

A expressão maior dessa construção social vem sen-
do os DSEI que se inserem no sistema de modo pecu-
liar por ser rural na maioria dos casos, e comportarem 
grandes diferenças étnicas e culturais. As generalizações 
da prática nem sempre são cabíveis, razão pela qual a 
formulação de critérios e instrumentos de gestão para os 
distritos em diversos aspectos, inclusive de RH, ainda es-
tão muito incipientes e inconclusos.

Este ensaio vislumbra a gestão de RH em saúde indí-
gena dentro da concepção universalista da parceria do 
poder público com os movimentos sociais na busca de 
soluções a curto, médio e longo prazos. Estamos avalian-
do aspectos críticos do sub-sistema de saúde indígena no 
tempo curtíssimo de cinco anos e que enfrenta obstácu-
los herdados em cinco séculos de desassistência, sendo 
necessários não só a estruturação dos serviços, mas tam-
bém a definição dos procedimentos técnicos de atenção 
básica, estabelecimento de parâmetros de controle e ava-
liação como custos e qualidade do atendimento inseridos 
na perspectiva da interculturalidade.

Considerando a necessidade urgente de avançar nos 
caminhos da profissionalização e institucionalização em 
saúde indígena, estamos seguros de que é preciso lutar 
para melhorar as infra-estruturas, fortalecer o papel do 
Estado e tentar buscar soluções pactuadas e democráti-
cas com o movimento indígena para a área de RH. Trata-
se de uma busca que visa assegurar a cidadania na exten-
são de direitos sociais inclusive o de profissionalização e 
inclusão no mundo do trabalho para os povos indígenas, 
capacitando a todos para conviver com as diferenças e 

contrastes, em uma sociedade multicultural fortalecida, 
competente para dizer e fazer o que pensa e precisa.
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