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POVOS INDÍGENAS: ESPIRITUALIDADE E SAÚDE 
EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL

Geoclebson da Silva Pereira368

Introdução

O desenvolvimento das habilidades científicas e humanísticas da 
enfermagem representa que a profissão é uma das pioneiras no que diz respeito 
à investigação intelectual o que se traduz no grande número de enfermeiros 
teoristas e pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento. E são as 
teorias de enfermagem que promovem uma maior reflexão teórico-prática da 
profissão com os mais diversos contextos de cuidado (GUALDA & HOGA, 
1992).

É dentro desta perspectiva que surge a teórica e enfermeira Madeleine 
Leininger (1986), que traz a Teoria Transcultural do Cuidado que nos últimos 
trinta anos, vem se tendo um esforço no sentido de ampliação e consolidação 
da área da enfermagem com atuação transcultural.

Enquanto enfermeiros nós temos na nossa atuação o gerenciamento 
do cuidado, cuidado esse, que parte da atuação biomédica da ciência, mas 
perpassa por outros caminhos que englobam outras dimensões do cuidado 
em saúde; física, espiritual, cultural, etc. Diante disso a enfermagem 
tem a incumbência de tentar fazer a junção entre a medicina biomédica 
contemporânea e as formas tradicionais de cura.

Para Leininger (1978), a enfermagem transcultural traz uma análise 
comparativa do cuidado nas diferentes culturas e a influência dos valores e 
crenças de cada cultura sobre o seu processo de saúde e doença. O objetivo 

368. Indígena Kariri Xocó. Acadêmico de Enfermagem Universidade de Pernambuco



604
ALFREDO WAGNER
ROSA ACEVEDO
ERIKI ALEIXO

central da teoria é de desenvolver um arcabouço de conhecimento científico 
e humanizado, capaz de possibilitar a prática do cuidado de enfermagem 
universal e culturalmente específico.

Leininger faz uma observação importante quanto ao objetivo da 
enfermagem transcultural, onde ela coloca que a enfermagem transcultural 
vai além da apreciação de culturas diferentes, mas parte da necessidade de 
tornar o conhecimento e a prática profissional culturalmente embasada, 
conceituada, planejada e operacionalizada.

A junção da enfermagem com as ciências sociais e humanas, em 
particular a antropologia, possibilitou à enfermagem uma nova perspectiva 
de enxergar o cuidado para além do físico, considerando o ser humano na 
sua integralidade e singularidade. Dentro desta integralidade tem lugar de 
destaque a religiosidade e espiritualidade do indivíduo que em muito contribui 
para o equilíbrio biopsicossocial.

Considerar o indivíduo na sua integralidade é tratar com questões 
muitas vezes não palpáveis as quais são comuns em um exame clínico 
tradicional, a saúde é influenciada por diversos fatores que em conjunto 
promovem saúde e no seu desequilíbrio pode ocasionar o adoecimento do 
indivíduo. Considerar essa integralidade é saber e dar voz as singularidades 
do ser humano, que muitas vezes na lógica da medicina biomédica é muito 
subjetiva, mas que são essas subjetividades que fazem o indivíduo singular e 
sujeito de um cuidado cultural diferenciado.

Os povos indígenas, em particular aqueles que têm seus rituais 
sagrados como forma de praticar as suas culturas e se afirmar enquanto povos 
indígenas, têm enfrentado grande desafio. Boa parte desses rituais acontecem 
de forma coletiva com a participação de toda a comunidade. Nesse momento 
de isolamento social, as atividades coletivas, sejam de qualquer ordem se 
encontram proibidas, e é nesse ponto que discutimos essas medidas e as 
formas que atingem os povos indígenas.
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A questão Saúde:

O novo coronavírus, vírus, até então desconhecido, tomou proporções 
mundiais e pegou de surpresa até mesmo a ciência. Hoje, esse novo vírus tem 
impactado significativamente na vida das pessoas, deixando-as em isolamento 
social, sem acesso ao trabalho e renda, leva à morte e a outros aspectos que 
não são palpáveis, mas que impactam em muito a saúde física e mental das 
pessoas, sejam elas infectadas ou não pelo vírus.

Mas o que é a COVID-19? É uma doença causada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 
80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses 
casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento 
de insuficiência respiratória (suporte ventilatório) (BRASIL, 2020).

Sabemos que não há um remédio específico para o tratamento da doença 
nem tão uma vacina que a previna, é consenso entre as autoridades sanitárias 
mundiais que no momento a melhor alternativa para o enfrentamento desta 
pandemia é o isolamento social, tendo em vista que a transmissão do vírus 
acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio 
de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; objetos 
ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 
teclados de computador etc.

Não estamos aqui questionando as medidas adotadas pelas autoridades 
sanitárias, mas essas medidas devem ser consideradas em todos os seus aspectos 
palpáveis e não palpáveis, tendo em vista que tais medidas terão impactos de 
diferentes ordens nas mais diversas populações, principalmente os povos indígenas 
que vivem em um contexto diferenciado do restante da população do país.
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É sobre os impactos desse momento de pandemia entre os povos 
indígenas que tentamos lidar com um olhar mais aguçado para as necessidades 
individuais e coletiva dos povos indígenas. Não pretendendo deslegitimar 
a ciência que tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia, mas 
tentar colocar e dar voz aos povos indígenas que, nesse momento se vêem 
se fazendo diversas iniciativas de apoio, mas que foram recebidas de forma 
vertical. Mesmo considerando a importância dessas ações, é necessário que 
estas sejam definidas a partir do que os povos indígenas enxergam como 
necessidade nesse momento.

Segundo os últimos dados divulgados no dia 07/05/2020 pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI), responsável pela atenção à saúde dos 
povos indígenas no Brasil, temos os seguintes dados epidemiológicos: 176 
indígenas infectados pelo vírus, sendo 109 já com cura clínica; 78 indígenas 
com suspeita e 14 óbitos. Destes dados temos 5 casos de indígenas infectados 
pelo vírus em Pernambuco e 1 óbito (BRASIL, 2020).

Esses dados acendem um alerta vermelho dentro das comunidades 
indígenas, apontam que o vírus já chegou dentro dos territórios e podem gerar 
impactos catastróficos em caso de uma disseminação em massa do vírus. Na 
história do Brasil, os povos indígenas já enfrentaram outras pandemias que foram 
responsáveis pela extinção de alguns povos e novamente se acende esse alerta.

Espiritualidade indígena em tempos de isolamento social:

Olhando para essa questão do isolamento social enquanto medida 
de saúde, nós, povos indígenas, não estaríamos em adoecimento também 
ao não praticarmos nossos rituais? Esse é um questionamento recorrente 
porque é dentro dos nossos rituais que encontramos o nosso refúgio, onde 
nos encontramos com os nossos seres superiores. Os nossos rituais são a 
base, o alicerce que nos sustenta fisicamente e espiritualmente. 
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Nós, povos indígenas, temos a nossa religiosidade como norteadora 
de todas as nossas relações, sejam dentro do território ou fora dele, é no 
ritual onde encontramos a nossa força; nesse momento não praticar nossas 
rezas é nos enfraquecer enquanto índios guerreiros que sempre fomos, é tirar 
a nossa força maior que advém dos rituais.

Nossos rituais são realizados coletivamente com a participação da 
comunidade, não andamos cada um por si mesmo, é essa coletividade e 
organização que nos faz mais fortes diante das dificuldades que enfrentamos 
dia a dia, são lutas essas que sem os nossos mestres nós não conseguimos 
vencer. Nosso Ouricuri sagrado, que foi deixado pelos nossos troncos velhos, 
é a nossa identidade, é a nossa salvação para qualquer dificuldade. Como 
deixar essa identidade?

Entendemos que as recomendações das autoridades sanitárias são 
necessárias e importantes, não queremos anulá-las, mas queremos que sejam 
adaptadas de acordo com a nossa realidade local, com um diálogo horizontal, 
com a escuta das comunidades, na busca da melhor saída para esse momento. 
O momento pede diálogo entre as equipes de saúde e a comunidade, a 
pandemia entre nós povos indígenas passa a impactar não só o físico, mas 
também o nosso espiritual. É nesse ponto que precisamos dialogar, pois sem 
a nossa religião, o enfrentamento desse momento se torna ainda mais difícil 
para nós.

Na sociedade não indígena, o uso da tecnologia tem sido uma 
ferramenta para o exercício das suas religiões, uma vez que por meio 
da internet eles conseguem cultuar/rezar se reunindo cada um da sua 
residência. Mas, no nosso caso, como transmitir pela internet algo 
invisível e que não é palpável? Nossos rituais não se realizam de pessoa 
para pessoa ou com uma pessoa que transmite para as demais, mas sim 
de uma força maior que nos repassa sabedoria e nos guiam na nossa 
caminhada.
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Pensando nessa lógica e sabendo que nossos rituais têm uma 
configuração diferente dos não indígenas, vemos essa dificuldade em exercer 
nossa espiritualidade como fomos ensinados. As autoridades de saúde nos 
recomendam a não fazer os rituais, mas será que os impactos desse vírus são 
só no plano físico? E o nosso espiritual não é importante? Saúde é só uma 
questão visível? São esses questionamentos que nos tem causado aflição.

Enquanto profissional de saúde e indígena, me pego a refletir sobre esse 
momento, entendendo que esse momento vai muito além de um problema de 
ordem física, nos quais os impactos podem ser mensurados e quantificados. 
Os impactos de ordem espiritual e mental, estes não são mensuráveis e 
significativamente desempenham um grande papel no equilíbrio do corpo e 
alma. A não observação destes aspectos causa um desiquilíbrio dessa dualidade 
corpo/alma e, consequentemente, pode levar ao nosso adoecimento.

Essa crise intensificou ainda mais que o Estado brasileiro não está 
totalmente preparado para apoiar integralmente os povos indígenas. Muitas 
vezes as ações são pensadas sem a escuta dos povos indígenas e isso fere a 
autonomia das comunidades que ficam de mãos atadas sem poder fazer o 
controle dos seus territórios e exercer a sua autonomia.

A pandemia tem afetado as comunidades e isso é fato, o Estado 
ainda não consegue assistir às comunidades nas suas singularidades e 
especificidades, muitas são as iniciativas de apoio e ajuda às comunidades 
indígenas, mas ainda existem ações definidas sem realmente uma consulta a 
estas comunidades.

Nesse momento, julga-se como importante o isolamento social para 
a preservação da saúde nas comunidades, e são, mas está deixando-se passar 
questões que também são importantes, a exemplo a demarcação das terras 
indígenas, que nesse momento não se fala mais, o território também é não 
saúde? De acordo com o conceito de saúde apontado da 8°Conferência 
Nacional de Saúde, o território também o é.
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Mais uma vez a tentativa não é de diminuir o que tem sido feito nessa 
pandemia, mas sim de incluir outros aspectos que devem ser considerados 
no momento, aspectos estes que são inerentes aos povos indígenas. Saúde, 
território e espiritualidade são uma tríade que para nós, povos indígenas, 
não andam separadamente; há que os considerar para a harmonia dentro 
dos nossos territórios, isso vai para além de uma questão só da saúde física 
e biológica.

Enquanto inseridos na academia, também vemos que tem se produzido 
muito em relação aos povos indígenas, isso é importante no que diz respeito 
à devolutiva que a academia deve dar à sociedade, mas ainda são poucas as 
inciativas nas quais os próprios indígenas estão à frente. Esta é outra questão 
que merece nota, o lugar de fala dos povos indígenas, escutar é fundamental, 
mas se os próprios indígenas tivessem lugar garantido nesses espaços de 
discussão, acreditamos que daria mais sustentação e representatividade.

São várias as inquietações que merecem ser destacadas nesse momento, 
são nessa ampliação de pensamento que podemos sair com produtos e 
ações mais coesas e representativas para os povos indígenas. Escutando as 
comunidades, trazendo-as para perto. 
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