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CAPÍTULO 10 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
INDÍGENA EM SAÚDE: 

IMAGINÁRIOS, PRÁTICAS E (DES)
ENQUADRES METACOMUNICATIVOS

Marcos Antonio Pellegrini

Bateson ([1972] 1998), em Uma teoria sobre brincadeira e 
fantasia, propôs a noção de enquadres metacomunicativos para se 
referir àqueles sinais que indicam como determinada mensagem 
ou ação deve ser entendida: se deve ser levada a sério, se é 
uma brincadeira, ou fantasia (afinal, só percebemos os sonhos 
momentos antes da vigília, quando podemos “enquadrar” nossa 
experiência onírica ao perceber que “isso é um sonho”).

Sem pistas metacomunicativas não se pode entender se os 
gritos que se ouvem são de raiva ou alegria. Para uma ilustração 
da região etnográfica de onde partem estas reflexões, estou me 
referindo aos gritos noturnos dos Yanomami às margens de um 
afluente do Rio Negro quando da chegada de uma embarcação. 
A desorientação diante dos gritos é relatada em uma recente 
dissertação de mestrado em Antropologia, na passagem em que 
o autor trata de sua primeira viagem, ainda enquanto estudante, 
ao rio Marauiá (OLIVEIRA, 2013).
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Nestas linhas, não se pretende analisar encontros ocor-
ridos diretamente nestes cenários etnográficos da Amazônia, 
mas indagar sobre alguns problemas de linguagem que são 
observados nas situações institucionalizadas de diálogo interét-
nico que são vivenciadas nas reuniões do Conselho Distrital de 
Saúde Yanomami/Ye’kuana, em Roraima. Além da participação 
em várias reuniões e leituras de suas atas, serão também con-
sideradas as ideias de Menéndez sobre os sentidos e objetivos 
da “participação social”, que inspiram o subtítulo proposto 
para este texto.

A partir de “um problema de linguagem”, conforme 
registro em uma ata de reunião do Conselho Distrital de Saúde 
Yanomami, buscar-se-á uma reflexão sobre o falar e o papel 
dos mediadores nos contextos interculturais, considerando 
tanto sua competência individual quanto os fatores envolvidos 
na negociação da atribuição de sentidos aos acontecimentos 
relatados ou ocorridos na própria situação da reunião, quando 
discordâncias políticas tendem a ser transformadas em proble-
mas de comunicação. 

Participação social indígena em saúde 

No Brasil, com a implantação da Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a partir de 1999, foram 
estabelecidos trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas com seus respectivos Conselhos Distritais de Saúde 
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Indígena115 (CONDISI) e inúmeros Conselhos Locais, considerados 
tanto como espaços privilegiados de participação e controle 
social quanto de construção de identidades e direitos (LANGDON; 
DIEHL, 2007, COHN, 2003). A composição dos conselhos distri-
tais de saúde, estabelecidos pelas Leis Orgânicas da Saúde, é 
paritária, compreendendo a metade dos membros pertencentes 
à categoria de “usuários”, a outra metade composta por repre-
sentantes de gestores/prestadores de serviços e profissionais 
de saúde, também em uma divisão paritária. Vale notar que 
entre os membros dos gestores/prestadores de serviços podem 
ser encontrados representantes de diversos órgãos federais, 
estaduais, municipais, bem como representantes de missões 
religiosas e organizações não governamentais.

A classificação dos participantes segundo cada categoria 
(usuários, prestadores de serviços, profissionais) interroga 
sobre a classificação/condição de cada conselheiro. “Eu trabalho 
para a Funai e sou índio. Quem eu represento?”, declara um 
conselheiro kaingang no Sul do Brasil (LANGDON; DIEHL, 2007, 
p. 28). Tem-se observado que as posições dos membros dos 

115 Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas foram concebidos como 
modelo de organização dos serviços de saúde destinados à população 
indígena, atribuindo a responsabilidade do governo federal sobre 
a prestação da atenção básica à saúde nas Terras Indígenas e com 
controle social institucionalizado nos Conselhos Distritais de Saúde 
com poder deliberativo. De acordo com a Art. 5º da Portaria Nº 755, 
de 18 de abril de 2012, que dispõe sobre a organização do controle 
social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena: “Compete aos 
Conselhos Distritais de Saúde Indígena: 

 I - participar na elaboração e aprovação do Plano Distrital de Saúde 
Indígena e acompanhar e avaliar sua execução;

 II - avaliar a execução das ações de atenção integral à saúde indígena; e
 III - apreciar e emitir parecer sobre a prestação de contas dos (DSEI/

SESAI/MS).
 Parágrafo único. As resoluções dos Conselhos Distritais de Saúde 

Indígena estão sujeitas a homologação pelo Secretário da SESAI/
MS.” (BRASIL, 2012).
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conselhos não são fixas. Nota-se que ao longo dos quinze anos 
de existência dos conselhos as trajetórias pessoais mais diversas 
foram percorridas: filhos de usuários se tornaram profissionais 
de saúde (agentes indígenas de saúde) ou representantes de 
organizações indígenas, algumas delas prestadoras de servi-
ços; profissionais de saúde inicialmente ocupantes de funções 
subalternas chegaram aos níveis mais altos de gestão distrital.

Além de interrogar sobre a identidade, o funcionamento 
das instâncias de participação indígena manifesta a incongru-
ência entre uma noção de representatividade do senso comum 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e modos indígenas de 
organização, representação e procedimentos de tomada decisões 
(GARNELO et al., 2003; SHANKLAND, 2009). Notou-se que, ainda 
que os conselhos tenham função deliberativa, na maioria das 
vezes suas proposições não eram atendidas (FERREIRA, 2012); 
eram determinadas principalmente pela dimensão burocrático
-administrativo-operacional em detrimento da dimensão política; 
suas reuniões costumavam parecer um grupo de trabalho dos 
funcionários das instituições gestoras e executoras e não um 
grupo heterogêneo de pessoas com postura crítica (LANGDON; 
DIEHL, 2007, referindo-se às reuniões do Distrito Sanitário Especial 
Indígena do Interior Sul do Brasil). Estes fatores convergem para 
a observação de Shankland (2009) de que os Conselhos Distritais 
de Saúde são um espaço democrático inclusivo, mas não aberto a 
transformações, o que dificulta a efetiva participação indígena. 

Menéndez (2009) apresenta uma reflexão sobre o desvão 
entre os imaginários e práticas de participação social em saúde que 
pode ser produtiva para tentar compreender o que acontece nos 
espaços de controle social da saúde indígena no Brasil. Ele distingue 
a participação social em termos de recursos (mão de obra para 
aumento da cobertura, por exemplo) e em termos de população 
organizada que intervém na tomada de decisões em todas as etapas 
dos programas de saúde, de sua concepção à avaliação. Em termos 
de recursos (mão de obra), no Brasil tem-se observado a contratação 
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de profissionais indígenas que buscam atender a objetivos relacio-
nados a atividades específicas visando melhorar o estado de saúde 
da população, reduzir danos e aumentar a cobertura. 

Segundo Menéndez há também uma disparidade de objeti-
vos mais gerais que vão desde legitimar o Estado ou grupos que 
mantêm estes tipos de atividade ou organizar e conscientizar 
os grupos sociais ou, até mesmo, “como um mecanismo de ‘dis-
tração’, de mediatização e de reforço de relações de hegemonia/
subalternidade” (2009, p. 228). Para ele, há que indagar-se a 
quem interessa a participação social nos processos de saúde/
doença/atenção; a quem interessa que esta participação se dê 
em termos coletivos e autogestivos ou em termos individuais 
de estilos de vida e sobre quem são os sujeitos e setores sociais 
que realmente promovem a participação.

Afinal, o que significa participar e o que se faz ao falar 
nas reuniões dos Conselhos de Saúde? Com quais objetivos, com 
quais recursos, com quais habilidades e competências? Como 
compreender as relações de poder nestas situações sociais? 
A institucionalização da participação social na organização 
dos serviços de atenção à saúde indígena, que foi inicialmente 
saudada como um fato promissor na fundamentação de uma 
política de saúde que permitisse o acesso à cidadania em saúde 
dos povos e comunidades indígenas no Brasil (PELLEGRINI, 
2000; ATHIAS; MACHADO, 2001), hoje pode ser questionada se 
não veio a contribuir na construção de espaços de permanência 
do exercício do poder tutelar (SOUZA LIMA, 2014).

Reuniões dos Conselhos Distritais de Saúde 

A ideia inicial destas linhas foi inspirada na leitura 
de algumas atas de reuniões do Conselho Distrital de Saúde 
Yanomami/Ye’kuana realizadas entre dezembro de 2011 e 
dezembro de 2013, com objetivo inicial de conhecer os registros 
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sobre a formação e participação de agentes indígenas de saúde 
que eu frequentemente encontrava nas ruas de Boa Vista e que 
por vezes reclamavam que não participavam mais de cursos 
de formação. No entanto, no transcorrer da primeira leitura, 
enquanto se esgotavam as poucas referências aos temas inves-
tigados, destacou-se um fato que foi classificado pela Chefe 
do Distrito116 como um “problema de linguagem”. Após mais 
de duas décadas de observação e participação nestes eventos 
e de certo esforço para tentar compreender o que acontece 
nestes contextos (PELLEGRINI, 2008), gostaria de explorar este 
problema de linguagem não apenas no âmbito da compreensão 
ou tradução de códigos linguísticos, mas de ação política que 
se manifesta nos usos da linguagem nas instituições formais 
de participação indígena em saúde. Este ponto será retomado 
após uma breve resenha da Ata de Reunião.

O tal “problema de linguagem” ficou evidente na manhã do 
terceiro dia da reunião (14/12/2011) a partir da fala de um reconhe-
cido líder yanomami que é registrada a partir da linha 960 da Ata:

Com a palavra Davi Kopenawa – Presidente da Hutukara117, 
saudou a Assessora da SESAI/Brasília, dizendo bom dia, 
dizendo que em Brasília tem três poderes, lá tem autonomia 
que funciona. Disse que ontem, a Assessora falou para todos 
os trabalhadores e para nós [Yanomami] e que ele não gostou. 
Que você vem de longe para nos ajudar, disse que nós não 
conhecemos os papéis e eu não gostei do que a senhora falou. 
Disse que trabalha para o povo indígena sem ganhar dinheiro, 
você ganha para fazer isso, disse que vocês lutaram em Brasília 
para que a Claudete chegasse a ser chefe, disse que antes o 
Romero Jucá [Senador eleito por Roraima] queria era tirar Joana 
Claudete para colocar outra pessoa que não conhecia a nossa 
realidade e também o Antonio Alves [Titular da Secretaria 

116 Responsável pela gestão dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
117 Hutukara Associação Yanomami: Associação criada em 2004 com a 

liderança de Davi Kopenawa com o objetivo de proteger e fortalecer 
os povos Yanomami e Ye’kuana. Ver: <www.hutukara.org>.
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Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde]. Você devia 
agradecer a nós, a Hutukara, aos conselheiros que colocaram a 
Joana Claudete no cargo. Disse que a SESAI era pequenininha, 
distrito era pequenininho, disse que Claudete gosta da gente, 
conhece nossa família, ela nunca brigou com a gente, por 
isso nós colocamos ela no distrito, mas ela não vai ficar toda 
a vida, se ela errar nós vamos colocar outro. Por isso não 
vamos aceitar você chegar aqui e dizer que foram vocês que 
lutaram para colocar a Joana Claudete no Distrito. Disse que 
nossa luta é de muito tempo. “Se não tiver índios onde nós 
vamos ganhar[?]”, vocês brancos vivem rodando como pião. 
Nós precisamos é de remédio, nós não queremos dinheiro, nós 
queremos remédios, como vamos construir. Pergunta você já 
viu buraco sujo, já lavou mamadeira suja? Será que o governo 
Lula também já lavou mamadeira suja de outros governos? 
Disse para os conselheiros presentes falarem e defenderem 
suas propostas. Disse que branco gosta de dinheiro e que o 
governo tem dever de cuidar dos nossos interesses, por isso 
tem de cuidar de nós, porque chegaram aqui e destruíram. 

A ata aqui analisada trata da XVI Reunião do Conselho, 
realizada entre 12 e 15 de dezembro de 2011 numa espécie de 
hotel-fazenda situado a cerca de trinta quilômetros de Boa 
Vista, local que abriga as reuniões com certa frequência. São 54 
páginas impressas em caracteres miúdos, num único parágrafo 
iniciado na linha 11 e terminado na linha 1739, emoldurado por 
assinaturas trêmulas e impressões digitais dos conselheiros 
indígenas. Seguem-se as assinaturas (muitas representadas 
por impressões digitais), nomes e funções dos 74 participantes.

A reunião anterior tinha sido realizada há mais de um 
ano e a Chefe do Distrito, ao iniciar a reunião, se desculpa pela 
longa demora, devido à transição da responsabilidade pela 
atenção à saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde para 
a recém-criada Secretaria Especial de Saúde Indígena, situação 
que será tratada com detalhes no transcorrer da reunião. O 
presidente do Conselho também fala da demora para realização 
da reunião e faz um apelo ao uso ético da palavra, conforme se 
lê a partir da linha 33:
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Com a palavra Peri XirixanaYanomami, Presidente do CONDISI 
Yanomami. Em sua fala disse que para poder acontecer esta 
reunião foi muito duro, muito demorado e que desde que 
assumiu o CONDISI ele era cobrado mas o pessoal de Brasília 
ainda não tinha repassado a verba para poder realizar a 
reunião e que só agora foi possível a realização. Disse que 
ainda não vão cobrar da coordenadora da SESAI Claudete e 
Rosiane [nova Chefe da Casa de Saúde Indígena118], vão cobrar 
é da SESAI Brasília e que agora não é o momento de falhar 
mais, disse que não é para os conselheiros não terem medo 
de falar, e que vamos discutir coisas novas, disse que já fomos 
capacitados e por isso vocês têm que ter coragem de falar, não 
é só xingando isso não vai resolver nada. Disse que viemos 
aqui para limpar a privada e ficar com os olhos abertos, que 
o que fizermos vocês também têm que fazer na área, que 
ele também não sabia nada, mas que procurou entender e 
aprendeu o trabalho do branco, assim como Rosiane disse 
que vai falar somente isso, mas que é para cobrar que ela fale 
mais, não é só isso, ela tem que falar mais. Disse que é para 
cobrar do Djacir do Controle social que faça reunião na área, 
que para isso vai vir verba. Disse que ele como Presidente do 
Condisi, não estão lhe respeitando e por isso ele está triste. 

O restante da manhã e toda a tarde foram ocupadas com 
a apresentação das leis e decretos que criaram a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena, o organograma do Distrito, os 
recursos, as ações desenvolvidas de acordo com os Programas 
do Ministério da Saúde e a prestação de contas segundo os 
números indicativos dos elementos de despesas. A apresentação 
do tema foi feita pela Chefe do Distrito sobre a “Política de Saúde 
da SESAI”, iniciando pelo Decreto Presidencial que assegura a 
autonomia dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e termina 
com o aviso de que a nova sede do Distrito já foi alugada e terá 
pintura na cor que os Yanomami quiserem (linha 146).

118 As CASAIS são estabelecimentos do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena que têm por função servir de apoio aos pacientes indígenas 
que necessitam tratamento de maior complexidade nas cidades.
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No início do segundo dia foi registrada a presença da 
Assessora da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)119, 
de Brasília, e passou-se à apresentação das atividades da Casa 
de Apoio à Saúde do Índio pela sua nova Chefe (que tinha sido 
cobrada no dia anterior por ter falado pouco). A apresentação foi 
bastante detalhada (incluindo o número de pacientes, de acordo 
com as causas da internação) e causou algumas manifestações 
acaloradas por parte dos usuários diante da afirmação de que 
era preciso diminuir o número de acompanhantes120. Ao final da 
manhã um dos conselheiros perguntou à Assessora de Brasília, 
para que ela falasse, sobre “qual o sistema da SESAI, como vocês 
acompanham esse processo da saúde indígena” (linhas 595-596). 
A resposta, conforme registrada na Ata, está transcrita abaixo:

[A assessora] disse que a SESAI faz o acompanhamento das 
políticas públicas através do contato direto com os DSEI e 
comunicação com todas as lideranças do Brasil através do 
Fórum dos Presidentes dos Condisi. Assim como reuniões de 
Colegiados com presença dos chefes dos DSEIs e Membros do 
Fórum, assim sentamos com o Secretário, Dr. Antônio Alves 
e passamos a realidade de cada DSEI. Na SESAI temos vários 
departamentos sendo o Controle Social, no qual trabalho, 
logística, gestão e atenção à saúde, que acompanha de perto as 
políticas públicas de saúde indígena como DST/HIV e hepatites 
entre outros. A seguir foi dado intervalo para o almoço. 

Durante a tarde a Assessora teve um tempo destinado 
à sua apresentação informando que seu papel nessa reunião 

119 Neste texto também será referida simplesmente como Assessora, 
para simplificar usando um termo registrado na Ata.

120 Geralmente, vários familiares acompanham uma pessoa doente 
quando esta necessita permanecer em Boa Vista para tratamento de 
saúde: mulheres acompanhadas por seus maridos e filhos menores, 
crianças acompanhadas por pais e irmãos. Os gestores e trabalha-
dores de saúde costumam atribuir a esta prática os problemas de 
superlotação e deficiência na prestação de serviços.
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seria fortalecer o Conselho Distrital. Apresentou as diretrizes 
para criação, reformulação, estruturação e funcionamento 
dos Conselhos de Saúde conforme a Resolução 333/2003 do 
Conselho Nacional de Saúde. Destacou o papel, a composição 
e as competências dos Conselhos, o processo de nomeação dos 
conselheiros e o funcionamento. Falou também do histórico da 
idealização e criação da SESAI e as propostas para fortalecimento 
da participação indígena, que além da realização de cursos para 
conselheiros, previa a inclusão digital dos mesmos, por meio 
da disponibilização de um kit do Canal Saúde na secretaria dos 
Conselhos. Apresenta a criação da função de Assessor Indígena, 
que serão em número de dois em cada distrito, o perfil e os 
critérios para sua indicação. 

Após sua apresentação alguns conselheiros manifestaram 
algumas dúvidas sobre a função do Assessor Indígena, questio-
naram a autonomia administrativa dos Distritos, uma vez que as 
decisões continuavam sendo tomadas em Brasília e manifesta-
ram certo desagrado com a discussão sobre o funcionamento dos 
conselhos naquele momento específico, que, na opinião deles, 
deveria ser dedicado à discussão sobre os problemas de saúde 
que necessitavam ser enfrentados com urgência. Os Conselheiros 
que fizeram uso da palavra, na sequência, passaram a tratar 
destes problemas, especialmente os do estado do Amazonas, 
muito preocupados que agora os pacientes de sua região seriam 
removidos para a CASAI de Boa Vista e não mais para a de São 
Gabriel da Cachoeira.121

Vários gestores e funcionários procuraram responder as 
questões levantadas pelos participantes indígenas e a Assessora 
prestou alguns esclarecimentos sobre o papel do Assessor Indígena 

121 A nova configuração logística do Distrito passou a transportar 
pacientes que se deslocavam da Terra Indígena à cidade de São Gabriel 
da Cachoeira em algumas horas de deslocamento de barco e por 
rodovias transitáveis, passando a ser transportados para Boa Vista 
em voos de aviões monomotores que duravam mais de três horas. 
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como interlocutor entre a comunidade e o Distrito. Um funcioná-
rio do Distrito, que teria sido removido recentemente da função 
de Secretário do Conselho, apresentou uma reclamação sobre 
conflitos existentes quanto às intenções de alguns prováveis 
assessores indígenas terem ingerência sobre os atos da chefia, 
inclusive sobre seu afastamento, questão que foi contornada. 

Foi na manhã do dia seguinte que ocorreu o discurso de 
Kopenawa que explicitou o “problema de linguagem” referenciado 
no início deste texto. Ainda sobre a apresentação da Assessora, 
um jovem se manifestou dizendo que “ no primeiro e no segundo 
dia a reunião estava cheia, que queriam ouvir as regras que a 
eles interessavam e que quando ouviam a Assessora apresentar 
as regras eles aplaudiram: “o que eles querem dizer é como o 
índio deve ser... que o índio não pode decidir” (linhas 1025 ss). 

Neste breve resumo sobre o registro da reunião são 
destacados alguns momentos de conflitos que são relatados 
ou vivenciados na própria situação social da reunião. Para 
contextualizar estas questões, talvez seja útil partir de uma 
descrição geral destes eventos, considerando os elementos 
propostos por Hymes (1974a): cena, participantes, objetivos, 
sequência, sinalizadores, motivações, normas de interação e 
gênero da fala. Nesta descrição serão apontados alguns aspectos 
implicados no controle da situação exercido pela agência do 
governo para, em seguida, propor uma reflexão sobre a política 
e o significado do falar nestas situações.

A cena, para Hymes, não compreende somente o cená-
rio, mas também o “tom”, a “disposição psicológica”: tristeza, 
alegria, angústia, tensão, urgência. As reuniões dos conselhos 
deveriam acontecer pelo menos semestralmente, mas suas 
datas costumam ser marcadas em ocasiões que muitas vezes 
são caracterizadas por momentos de resoluções de crises ou 
aprovação de propostas apresentadas pela Secretaria Especial 
de Saúde Indígena. O objetivo aparente é a tomada de decisões 
sobre determinado assunto ou o anúncio de alguma mudança 
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significativa nos meios para obtenção de boas condições de 
saúde para as comunidades indígenas. O “tom” das reuniões 
está diretamente ligado às questões e atores envolvidos nas 
crises, e os eventos que as antecederam são recontextualizados 
nos diferentes discursos.

Além do poder de determinar a data das reuniões para 
a ocasião que mais lhe convém, o gestor determina também o 
local de realização das mesmas, geralmente num local distante 
da cidade, o que impede a presença de observadores e facilita 
especialmente a permanência dos conselheiros indígenas e 
funcionários envolvidos especificamente com a gestão e pres-
tação direta de serviços122. Trata-se, apesar disso, de um grupo 
bastante heterogêneo, no qual grande parte dos participantes 
indígenas não fala português e os discursos são geralmente 
proferidos em pequenos trechos que são traduzidos para o 
yanomami ou português. 

O gestor também tem grande influência na definição 
da pauta, onde são expressos os objetivos oficiais da reunião e 
a ordem de discussão dos pontos elencados de acordo com os 
interesses da equipe gestora. É comum que grande parte do 
tempo da reunião seja ocupado com apresentações de organo-
gramas, mapas e tabelas de difícil compreensão para a maioria 
dos participantes indígenas. 

Poderia ser dito, em termos de Wolf (2003), que o gestor 
local detém o poder sobre as condições de ocorrência dos encon-
tros, mas não controla os desfechos dos eventos, que dependem 

122 Nota-se que composição do Conselho Distrital Yanomami passou 
por mudanças significativas ao longo dos mais de quinze anos de 
sua existência, especialmente quanto aos prestadores de serviços, 
que nos primeiros anos da implantação dos Distritos contava com 
a participação de diversas organizações não governamentais que 
eram conveniadas com a FUNASA. Atualmente a participação é mais 
restrita aos gestores e funcionários e há o registro da reclamação de 
um representante indígena de que estes apenas falam e vão embora: 
“estamos falando para quem?”.
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também das motivações e competência comunicativa dos parti-
cipantes, ligada a capacidades e conhecimentos pessoais em uso 
e não somente à habilidade de um falante ou ouvinte ideal: a fala 
dos conselheiros estaria envolvida tanto no exercício quanto na 
produção do poder social, seguindo as ideias de Hymes.

A noção de competência comunicativa de Hymes tenta 
superar a dicotomia competência/performance, subjacente 
à teoria de Chomsky, ao propor a “competência para o uso”, 
envolvendo tanto um conhecimento tácito como a habilidade 
na utilização de tal conhecimento a cada nova situação (HYMES, 
2001, p. 64). Ele propõe aplicar a noção de competência linguís-
tica de Chomsky para além da gramática e para isso distingue 
quatro aspectos da competência comunicativa: o potencial 
sistemático em realizar algo ainda não realizado (ao que se 
limitaria a concepção de Chomsky ao tratar a linguagem como 
uma competência, ou capacidade humana); a adequação ao que 
seja conveniente e efetivo; a ocorrência (quando e para que) 
e, a factibilidade, relacionando o que é possível com os meios 
disponíveis. Membros de uma comunidade de fala têm conhe-
cimento sobre muitas características da linguagem: sobre o que 
é comum, sobre o que é raro, sobre o que ocorreu previamente 
e o que é novidade. Esse conhecimento – às vezes consciente, 
frequentemente inconsciente – seria considerado para definir 
e avaliar os modos de falar. A fala estaria ligada a situações 
sociais que podem ser definidas e modificadas pelo próprio falar 
(HYMES, 1974b, p. 349). O efeito do que é dito seria dado pelas 
relações entre os diversos tipos de participantes e a mensagem.

Esta proposta de Hymes foi seguida por estudos que se pre-
ocuparam com a análise da performance, definida por Bauman 
(1986, p. 3) como “um modo de comunicação, uma maneira de 
falar, cuja essência está em assumir a responsabilidade perante 
uma audiência para demonstrar uma habilidade comunicativa, 
destacando os meios [a forma] de como esta será cumprida, 
acima e além de seu conteúdo referencial”. Inicialmente, numa 
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perspectiva voltada para a descrição dos eventos, Bauman (1977) 
nota que a fala, quando performada, é marcada pela utilização 
de códigos e fórmulas especiais; elementos paralinguísticos 
(pausas, entonações, andamento, destaques, posição, movi-
mentação e outros usos da voz e do corpo); linguagem figurada 
(emprego de metáforas); paralelismos (repetições com variações 
sistemáticas, consideradas como critério empírico da “função 
poética”); apelo à tradição (para assumir a competência), ou, 
às vezes, negação da própria competência. A performance se 
daria na inter-relação de recursos e competências individuais 
num contexto particular, pelo seu próprio caráter emergente. 
Seria um exercício reflexivo e criativo da competência a ser 
avaliado pela audiência (BAUMAN, 1986).

Posteriormente, Bauman e Briggs (1990) criticam o uso 
do conceito de performance como apenas uma fórmula para 
analisar a astúcia ou habilidade da comunicação em eventos 
separados da vida cotidiana – reificando o texto, o contexto ou 
a performatividade – e propõem que os estudos que enfocam 
a performance como unidade de análise carecem de buscar a 
história dos eventos da fala, ou seja, a ligação entre os eventos 
de uma série. Eles mostram uma mudança da abordagem dos 
contextos para a contextualização, valorizando a capacidade 
metacomunicativa ou metapragmática da linguagem, conside-
rando as ideias de Bateson ([1972] 1998) e Goffman ([1979] 1998), 
para quem o contexto comunicativo não seria ditado apenas pelo 
ambiente físico e social, mas emergente das negociações entre 
os participantes em interação que reflexivamente avaliariam o 
discurso. Estas avaliações seriam incorporadas na estrutura e 
significado do próprio texto, considerando tanto a competên-
cia comunicativa, quanto a história pessoal e identidade dos 
interlocutores (Goffman [1979] 1998, p. 68). Aqui o interesse se 
desloca para a capacidade do discurso tanto em representar 
como em regular outros discursos, que Bauman e Briggs (2000, 
p. 142) chamaram de práticas metadiscursivas. As práticas 
metadiscursivas conformariam os processos de produção e 
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recepção dos discursos, afetando quem é autorizado a falar, a 
ouvir e em quais situações. As práticas metadiscursivas jogam 
com a capacidade reflexiva do discurso que faz dele próprio seu 
objeto, o que também se observa nos eventos performáticos 
quando o próprio ato de falar é colocado em relevo. Trechos de 
discursos seriam transformados em textos (entextualização) 
que seriam descontextualizados e recontextualizados em um 
novo contexto. Este processo de entextualização/ descontex-
tualização/ recontextualização estaria relacionado tanto com 
o exercício quanto com a produção de poder social.

Ao tratarmos de eventos interculturais devemos conside-
rar que estão em jogo diferentes ideologias de linguagem, enten-
didas como “conjunto de crenças sobre a linguagem, articulado 
pelos falantes como racionalização ou justificativa da estrutura 
e do uso percebidos da linguagem” (SILVERSTEIN, 1979, p. 193 
apud WOOLARD, 1998, p. 8, tradução do autor) ou “concepções e 
objetivos autoevidentes que um grupo tem em relação à função 
da linguagem na experiência social de seus membros, bem como 
sua contribuição para a expressão do grupo” (HEATH, 1989, p. 
393 apud WOOLARD, 1998, p. 8, tradução do autor). Ideologias de 
linguagem não seriam culturalmente dadas, mas emergentes da 
experiência de fatores sociais, culturais e econômicos, repre-
sentando os interesses de um determinado grupo e definindo 
as qualidades morais e estéticas valorizadas. Para Kroskrity 
(2000), ideologias de linguagem devem ser concebidas como 
múltiplas, devido às próprias divisões sociais (classes, gênero, 
elites, gerações), e podem ser percebidas de modo diferente 
entre os membros dos grupos que as partilham, conforme a 
experiência de cada um.

Refletir sobre estas questões nas situações interativas das 
reuniões dos conselhos de saúde indígena pode contribuir para 
uma melhor compreensão dos limites da participação social 
indígena e dos fatores envolvidos na disputa dos significados 
atribuídos aos atos da fala ocorridos nestas situações.
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Pode-se dizer que as reuniões dos Conselhos de Saúde 
fazem parte de um processo de mediação, que envolve tanto a 
construção dos espaços como de agentes de mediação. Espaços 
e agentes constituintes do estabelecimento de acordos, compro-
missos e institucionalização de sistemas de regras (NEVES, 2008). 
Na situação aqui apresentada, é evidente o questionamento ou 
afirmação de competência e legitimidade por parte de agentes 
mediadores, que tem seu epítome na discussão entre a repre-
sentante do Ministério da Saúde (uma profissional iniciante 
no espaço de mediação) e o líder indígena (mestre e criador 
destes espaços)123. 

“... e eu não gostei do que a senhora falou...” 

Retomemos nosso problema de linguagem conforme 
transcrito na Ata, este gênero particular de texto em que uma 
extensa preleção tende a ser registrada em algumas linhas, e 
que neste caso particular é marcado por deslizamentos pro-
nominais, talvez devido a algumas dificuldades de registro 
(por exemplo: “Ele disse que eu não vou”, quando “eu” e “ele” 
se referem à mesma pessoa). 

Com a palavra Davi Kopenawa, Presidente da Hutukara, saudou 
a Assessora da SESAI/Brasília, dizendo bom dia, dizendo que 
em Brasília tem três poderes, lá tem autonomia que funciona. 
Disse que ontem, a Assessora falou para todos os trabalhadores 
e para nós [Yanomami] e que ele não gostou. Que você vem de 
longe para nos ajudar, disse que nós não conhecemos os papéis 
e eu não gostei do que a senhora falou. Disse que trabalha 
para o povo indígena sem ganhar dinheiro, você ganha para 
fazer isso, disse que vocês lutaram em Brasília para que a 
Claudete chegasse a ser chefe, disse que antes o Romero Jucá 

123 A trajetória de Kopenawa foi registrada em A queda do céu (KOPENAWA; 
ALBERT, 2015).
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[Senador eleito por Roraima] queria era tirar Joana Claudete 
para colocar outra pessoa que não conhecia a nossa realidade 
e também o Antonio Alves [Titular da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena do Ministério da Saúde]. Você devia agradecer 
a nós, a Hutukara, aos conselheiros que colocaram a Joana 
Claudete no cargo. Disse que a SESAI era pequenininha, dis-
trito era pequenininho, disse que Claudete gosta da gente, 
conhece nossa família, ela nunca brigou com a gente, por 
isso nós colocamos ela no distrito, mas ela não vai ficar toda 
a vida, se ela errar nós vamos colocar outro. Por isso não 
vamos aceitar você chegar aqui e dizer que foram vocês 
que lutaram para colocar a Joana Claudete no Distrito. 
Disse que nossa luta é de muito tempo. “Se não tiver índios 
onde nós vamos ganhar[?]”, vocês brancos vivem rodando 
como pião. Nós precisamos é de remédio, nós não queremos 
dinheiro, nós queremos remédios, como vamos construir. 
Pergunta você já viu buraco sujo, já lavou mamadeira suja? 
Será que o governo Lula também já lavou mamadeira suja 
de outros governos? Disse para os conselheiros presentes 
falarem e defenderem suas propostas. Disse que branco gosta 
de dinheiro e que o governo tem dever de cuidar dos nossos 
interesses, por isso tem de cuidar de nós, porque chegaram 
aqui e destruíram (grifo do autor). 

Neste trecho da ata, está registrada a competência comu-
nicativa de Kopenawa. É um registro do falar sobre o falar, de 
recontextualizar textos, reenquadrá-los. 

A “autonomia” que supostamente funcionaria entre 
os três poderes em Brasília parece ser evocada tanto como 
uma forma de demonstrar competência e autoridade sobre o 
que iria ser dito, manifestando conhecimento das regras do 
governo, quanto como uma forma de justificar a intolerância 
com a influência dos políticos locais em controlar a gestão dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, como com os contro-
les centralizados em Brasília sobre a gestão local do Distrito. 
Note-se que no âmbito da discussão sobre a saúde indígena o 
termo “autonomia” está inserido desde as primeiras proposi-
ções elaboradas na I Conferência Nacional de Saúde indígena e 
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assume importância e sentidos mais diversos entre os aspectos 
administrativos e políticos124.

O principal questionamento do Presidente da Hutukara 
é sobre a legitimidade da Assessora para dizer que lutou para 
nomear a Chefe do Distrito: “isso nós não vamos aceitar”. 
Conforme referido acima, a reunião aconteceu após um ano 
durante o qual ocorreu uma lenta transição da responsabilidade 
sobre a atenção à saúde indígena da Fundação Nacional de Saúde 
para a recém-criada Secretaria Especial de Saúde Indígena. 
Nesse período houve intensa disputa política pela nomeação 
da nova chefia do distrito e grande mobilização dos Yanomami 
(incluindo ocupação da sede do Distrito e retenção de aeronaves 
e profissionais de saúde em Terra Indígena). Para Kopenawa, a 
chefe do Distrito foi nomeada pelo seu relacionamento com os 
Yanomami e não pelas relações com políticos de Roraima: “em 
Brasília tem autonomia que funciona”. Sua nomeação teria sido 
resultado de uma luta de muito tempo, de quem não recebe 
dinheiro para lutar, de quem não fica rodando como pião. 

Nota-se uma disputa por legitimidade e significação, 
organizada a partir de pontos de vista que Kopenawa parece 
demarcar com um critério que pode ser aplicado para além da 
situação e a pauta da reunião do Conselho: o de quem precisa 
de remédio e o de quem precisa de dinheiro; o de quem “luta 
por muito tempo” e o de quem “fica rodando por aí como pião”. 
“Se não tiver índios onde nós vamos ganhar[?]”, ele cita o pen-
samento dos que pertencem à segunda categoria. A linha que 
separa quem precisa de remédio e quem ganha dinheiro com 
isso (aqui se incluiriam os trabalhadores de saúde de modo 
geral, fornecedores de insumos, prestadores de serviço etc.) 
se prolonga desde as situações de prestação dos serviços nas 
comunidades indígenas e se estende para os contextos locais e 
nacionais de gestão, demarcando interesses e objetivos distintos 

124 Sobre os sentidos de “autonomia” na relação dos Estados com os 
povos indígenas ver Teixeira (2010) e Cardoso (2015).
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de participação social. Pairando sempre a suspeita dos desvios 
de recursos orçamentários destinados à saúde, referida tanto 
no discurso inicial do presidente do conselho quando fala em 
“limpar a privada suja” quanto no de Kopenawa ao referir-se a 
“buraco sujo” e “mamadeira suja”. É notável o esforço em não se 
referir diretamente às suspeitas de desvios de recursos, mas a 
alusão a este fato é óbvia. Afinal, conforme procurou sinalizar 
o presidente do Conselho em sua fala inicial, os conselheiros 
“têm que ter coragem de falar”, mas “não é xingando que vai 
resolver nada”. Há que manter-se de olhos abertos, discutirem 
coisas novas, fazer nas comunidades o que se decidir na reunião, 
entender “o trabalho do branco”. Talvez estes sejam os objetivos 
principais dos participantes indígenas na reunião. 

E os que ganham dinheiro, empregos, funções? Estariam 
também interessados em entender e atender às necessidades 
dos que precisam de remédios? Ou, conforme a indagação 
de Menéndez (2009), teriam como objetivos apenas distrair, 
midiatizar e reforçar as relações de subordinação, obliterando 
os interesses coletivos dos usuários em favor de objetivos indi-
viduais ao contratar funcionários indígenas que transporiam 
a linha demarcatória de quem precisa de remédios e quem 
ganha dinheiro com isso?125 Lembremo-nos que a representante 
do Ministério da Saúde também foi porta-voz da notícia da 
contratação de Assessores Indígenas para os distritos com a 
função de serem interlocutores entre a comunidade e o Distrito. 
A divergência de interesses dos agentes mediadores, nesse 

125 Infelizmente, a análise do que acontece nestas reuniões aponta para a 
segunda hipótese. Há um espaço de inclusão, mas sem abertura para 
uma transformação efetiva no processo de reduzir a participação 
indígena ao âmbito de uma relação clientelista historicamente esta-
belecida. Note-se que apesar do aumento considerável de recursos 
financeiros investidos na saúde indígena (que, segundo declaração 
recente do titular da pasta está atualmente em torno de 2 bilhões 
de reais) não se nota impacto significativo nos indicadores de saúde. 
Enquanto isso, tenta-se definir democraticamente a cor da pintura 
do prédio onde funcionará a sede do distrito.
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caso, é evidente, como também a ambiguidade do papel de 
uma pessoa indígena atuando como contratada do governo. 
Mas este registro não satisfaz a compreensão do “problema de 
linguagem”, mote destas linhas. 

Tal “problema de linguagem” também não parece se dar 
por um desacordo quanto aos códigos ou construção de sentidos 
entre o pensamento indígena e o pensamento ocidental, mas 
um desacordo entre diferentes ideologias de linguagem que 
se manifesta em diferentes concepções do que se faz ao falar. 
Refletir sobre os problemas de comunicação pode informar 
sobre os processos concretos de produção de novas formas 
de significação, resultado do próprio trabalho de mediação 
(MONTERO, 2006), que não é livre de riscos, impasses e con-
testações (VALLE, 2015).

A situação aqui apresentada, a meu ver, aponta para 
aquele nível de abstração da linguagem que Bateson (1998) 
chamou de metacomunicativo, enunciado na primeira linha 
deste texto. É uma tentativa de explorar as situações em que 
a mediação falha (poderíamos também dizer performance) 
para refletir sobre a construção de espaços de mediação e de 
mediadores. Nesse caso específico, o que está em discussão não 
é a saúde propriamente, mesmo considerada em seu sentido 
mais amplo, como deveria se esperar de uma reunião de um 
Conselho de Saúde. Nesta situação parece estar em jogo tanto 
as regras quanto as relações.
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