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RESUMO 
 
 

A pesquisa trata da participação indígena no Conselho Distrital de Saúde 
Indígena (CONDISI) no âmbito da Secretaria Especial de Saúde indígena de 
Manaus (SESAI). O objetivo é analisar como a participação indígena vem 
sendo incorporada nas políticas locais de saúde e qual o papel das lideranças 
indigenas na construção da política do DSEI Manaus no período de 1999-2013. 
O objeto central da pesquisa é a análise da participação indígena no âmbito da 
política de saúde indigenista de Manaus, sobretudo a executada pela SESAI. O 
principal pressuposto da tese é a de que o movimento indígena tem 
incorporado estratégias da sociedade nacional para reivindicação de direitos 
referidos a sua autodeterminação com conquistas efetivas no âmbito das 
políticas indigenistas como as de saúde. A metodologia adotada englobou a 
pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa de campo com a 
utilização da observação e da entrevista semi-estruturada. A pesquisa de 
campo realizou-se entre os anos de 2011 e 2013 junto ao Conselho Distrital de 
Saúde Indígena. Dentre os resultados da análise de dados constata-se que a 
participação enquanto categoria analítica e ao mesmo tempo categoria 
empírica foi objeto central da pesquisa. Dessa forma foi necessário refazer o 
trajeto que a participação trilho na historia da construção democrática 
brasileira. Todavia, apesar dos aspectos comuns que estão no invólucro da 
participação no seio das políticas públicas o trabalho permite concluir que a 
participação sob a lente indígena no bojo da política de saude indigenista está 
aquém das inspirações indigenas e longe do cerne que vem caracterizando a 
luta do movimento indigena no país. Conclui-se que incorporar as 
reivindicações indigenas às inovações e mudanças operadas no bojo das 



políticas de saúde não tem significado melhorias para a qualidade do 
atendimento e para mudanças efetivas no cotidiano da vida das populações 
indigenas. 

 
Palavras-Chave: Questão indigena, Participação, Saúde Indigenista, 

Etnodesenvolvimento. 



ABSTRACT 
 

 
PALHETA, R. P. PARTICIPATION AND HEALTH INDIGENOUS POLITICS: 
THE INDIGENOUS PROTAGONISMIN MANAUS-AM/1999-2013. São Paulo, 
2013. Doctoral thesis - Pontifical Catholic University of São Paulo - PUC / SP, 
São Paulo, 2013. 
 
 
This survey has as study object indigenous participation in the District Council 

of Indigenous Health (CONDISI) in the context the Special Secretary for 

Indigenous Health from Manaus in Amazonas (SESA). It  was Set up as the 

main objective to analyzing the indigenous participation in indigenous health 

policy  focusing on  the role of indigenous leaderships in DSEI Manaus / Am 

Between 1999-2013. The presumption of the thesis is that the indigenous 

movementin corporate the strategies of the national society to claim those rights 

to its self-determination with achievements and limitations in the context of 

indigenous policies such as health. The main references that formented the 

analys is were found in Brazilian and foreign authors in the Social Sciences 

area, especially anthropology, health and social work. The adopted 

methodology involved the bibliographical, documentary  and field research with 

the use of observation and semi-structured interviews with 6 indigenous 

leaderships from CONDISI and health manager of the Municipal Health 

(Semsa) in 2012 and 2013. The survey pointed out as the main out come 

conceptions and conflicting practices of health and participation among health 

policy and indigenous health characterizing the role of indigenous leaderships in 

CONDISI to a constant struggle for indigenous self-determination.  

 
 
 
keywords: Indigenous question, Participation, Indigenous Health, 
Ethnodevelopment. 
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INTRODUCAO: 

 

 

Estudar políticas indigenistas no Brasil é uma tarefa no mínimo complexa para 

não dizer difícil. Primeiro, porque o estudo das populações indigenas exige, por sua 

natureza, um olhar antropológico que não se restringe ao reconhecimento do 

“diferenciado” e do “especifico”, mas o desnude das nossas convicções e da 

unilateralidade das interpretações que é comum a qualquer tipo de pesquisa. 

Segundo, porque estudar a saude no bojo das políticas indigenistas requer, ao 

mesmo tempo, a apreensão da questão indigena em sua totalidade e em sua 

particularidade enquanto política que caracteriza o cerne da problemática desta 

pesquisa, ou seja, o Sistema Único de Saúde-SUS, enquanto política pública e 

universal. 

Por outro lado, estudar populações indigenas é ao mesmo tempo desafiador e 

apaixonante por deter significados profundos de natureza cultural e que clama pelas 

lentes antropológicas cujo exercício escapa á formação teórico-metodológica do 

assistente social, o que exigiu o esforço de aproximação com esta ciência para 

iluminar as análises aqui presentes e facilitar a interpretação da complexidade do 

objeto do estudo. 
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A possibilidade de estudar a Participação e a Política Indigenista de Saúde: O 

Protagonismo Indígena em Manaus-Am/1999-2013 foi de significativa importância 

para mim e fecunda no movimento de minha trajetória pessoal-acadêmica-

profissional porque está circunscrita singularmente no contexto sócio econômico e 

cultural de minhas raízes amazônicas.  

A Amazônia e seus (des) encantos foi o palco onde ensaiei a temporada de 

descobertas científicas e onde vivi os momentos que consubstanciaram a 

construção de minha identidade profissional e o meu interesse em descobrir os 

determinantes da exclusão social na região norte.  

Estabeleci meu primeiro contato com as questões sociais na Amazônia na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) logo na graduação em Serviço Social quando 

estudei o trabalho doméstico de meninas que eram exploradas e maltratadas em 

troca de roupas e comida. Esse momento foi extremamente rico e me impulsinou a 

continuar a tarefa da investigação cientifica em áreas amazônicas.  

Em seguida, me afastei relativamente do Serviço Social- não intencionalmente, 

mas pela inexistência de cursos de pós-graduacao à época da formação - para 

enveredar por diferentes áreas de investigação numa perspectiva multidisciplinar. 

Foi então que adentrei no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA- UFPA) onde 

estudei no Programa Internacional de Especialização em Desenvolvimento de Áreas 

amazônicas- (FIPAM) e o Mestrado Internacional em Planejamento do 

Desenvolvimento- (PLADES). 

Nesse período minha formação foi fincada na área de políticas públicas e foi o 

caminho por onde passou toda a minha experiência profissional. Na investigação 

científica, viajei pelos rios de Belém para compreender as implicações na vida 

escolar de crianças e adolescentes mutilados pelo trabalho de amassar o barro para 

fabricação de telhas e tijolos e compreender que as questões sociais guardam 

dimensões históricas, econômicas, políticas e culturais. 

O mestrado significou um momento de maior amadurecimento teórico e de 

descobertas científicas que me proporcionaram ampliar e exercitar meu olhar sobre 

a pesquisa científica. A pesquisa teve como lócus o município de Barcarena1 onde 

                                                 
1Localizada a 14 km de Belém em linha reta, a cidade é um importante pólo industrial, onde é feita a 
industrialização, beneficiamento e exportação de caulim, alumina, alumínio e cabos para transmissão 
de energia elétrica. 
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se encontram as empresas de transformação mineral: Albrás, Alunorte, Pará 

pigmentos e Rio Capim caulim dentre outras, cujo processo de implantação nos 

anos 70/80 provocou uma drástica mudança no cenário e na vida das populações 

que habitavam a cidade. 

O foco de investigação estava nas conseqüências e transformações sociais na 

vida das populações com a instalação desse complexo industrial. No momento da 

pesquisa as transformações eram nítidas, ainda havia focos de remanejamento na 

territorialidade e na cotidianidade dos moradores da cidade. 

Após quatro anos de ininterrupto tempo dedicado aos estudos e por 

necessidades materiais e financeiras, precisei transferir de Belém para Manaus para 

iniciar meu vínculo com a Secretaria Municipal de Saude de Manaus (SEMSA) e a 

Secretaria de Estado de Saude do Amazonas (SUSAM) onde me reencontrei com o 

Serviço Social e onde germinou minha proposta de estudo que faria parte do meu 

projeto de doutorado em 2009.  

Esse período de intensa atividade profissional trouxe o reconhecimento de da 

necessidade de aprofundamento teórico para o trabalho profissional e docente. 

Encontrei em Edgar Morin um encorajamento ao: “Reencontrar na abertura do futuro 

a retomada de um passado aberto, ele próprio e aleatório, capaz de dar todas as 

chances ao engajamento responsável dos homens no interior de sua própria história.  

Nesse sentido, os primeiros passos para viabilizar essa decisão foram dados no 

contexto da minha experiência profissional. Primeiramente, estabeleci relação com o 

tema da saúde indígena a partir de minhas atividades na Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Manaus no Estado do Amazonas. 

Nesse período mantive contatos profissionais com a responsável pela execução 

da política de saúde indígena no Distrito de Saúde Leste, para quem encaminhei 

diversos casos de indígenas que necessitavam de atendimento de alta 

complexidade. O atendimento era viabilizado através do meu vínculo profissional na 

área hospitalar que também faz parte da rede SUS local. 

Meu interesse pela temática foi crescendo porque na rede hospitalar os 

indígenas da cidade e das aldeias são demanda constante dos assistentes sociais. 

De outro lado, na posição de docente na Faculdade Salesiana Dom Bosco, realizei 

projeto de iniciação científica cujo tema versava sobre o atendimento aos indígenas 
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na Fundacao hospital Adriano Jorge (FHAJ) onde desempenhava o papel de 

Assistente social.  

A pesquisa revelou casos de indígenas de diversas etnias que eram trazidos pela 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e pela Casa de Saúde do Índio (CASAI) 

para tratamento hospitalar. De outro lado, havia um significativo número de 

indígenas que não estavam identificados nos prontuários da instituição, o que 

demonstrou que a importância à questão indígena estava aquém da necessidade. 

A pesquisa, fruto do projeto de iniciação cientifica na FHAJ, nos chamou atenção 

para o fato de que o assistente social, embora trabalhe com as múltiplas faces da 

questão social, não está preparado acadêmica e institucionalmente, assim como 

outros profissionais de saúde, para lidar com as dimensões antropológicas próprias 

das demandas indígenas que perpassam o cotidiano de trabalho em saúde. 

Os povos indígenas da cidade de Manaus estavam excluídos da política da 

FUNASA, que direcionava as ações aos índios aldeados e os indígenas da cidade 

ficavam com o atendimento oferecido pela SEMSA sem o devido respeito aos 

princípios consubstanciados na Política Nacional de Atenção a saúde dos povos 

indígenas. 

Nesse sentido, a convergência da prática profissional com as populações 

indígenas e da investigação científica sobre o atendimento à saúde das populações 

indígenas, começa o desenho do projeto de pesquisa de doutorado que foi sendo 

construída inicialmente com o objetivo de estudar a política de saude indígena para 

os povos que vivem na cidade de Manaus. 

Entretanto, o objeto de pesquisa carrega em si sua própria dinâmica, levando-nos 

a repensar os objetivos devido à incipiente política de saude em Manaus não conter 

ações consistentes direcionadas aos indígenas que se encontravam dispersos pelas 

áreas periféricas da cidade e tratados como usuários comuns do Sistema Único de 

Saude (SUS).  

É importante frisar que nesse contexto uma importante mobilização indígena se 

aguçava pela substituição da FUNASA por uma secretaria própria para executar a 

política de saude indigena que culminou em 2010 com a instituição da Secretaria 

Especial de Saude Indígena (SESAI) com a expectativa de mudanças substanciais 

para a saúde dos povos indígenas.  
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A mudança seguiu a uma profunda crise na saude denunciada pelo movimento 

indígena, pelos movimentos sociais e de defesa dos direitos dos índios e pela 

presença constante de lideranças indígenas no Senado que pressionavam pela 

aprovação do projeto de lei que criara a (SESAI). 

A pesquisa tem como objeto a participação indígena no CONDISI no âmbito 

da SESAI Manaus. O pressuposto da tese é que o movimento indígena incorporou 

estratégias da sociedade nacional para reivindicação de direitos referidos a sua 

autodeterminação com conquistas limites no âmbito das políticas indigenistas de 

saúde. 

A pesquisa estava norteada pelas seguintes perguntas: A política indigenista 

de saúde em Manaus foi definida e vem sendo implantada na perspectiva dos 

princípios e caminhos da reforma sanitária brasileira? Qual tem sido a participação 

indígena nas políticas indigenistas de saúde de Manaus, notadamente na SESAI e 

no CONDISI? Quais os fundamentos e sentidos da participação das lideranças 

indígenas que orientam seu protagonismo?  

Estudar políticas públicas direcionadas às populações indígenas no 

Amazonas foi de extrema relevância. Primeiro, por ser capital do maior Estado do 

Brasil em extensão territorial que abriga a maior população indígena do país2. A 

contemporaneidade das discussões em torno do Etnodesenvolvimento como viés do 

Desenvolvimento Sustentável tem trazido novas demandas para as políticas do 

Estado Nacional. 

Em segundo lugar porque se tratando da participação indígena no âmbito das 

políticas de saúde os estudos têm sido tímidos principalmente pelas dificuldades em 

estudar a questão indígena referenciada à esfera pública da sociedade nacional. 

A questão da saúde para os povos indígenas no Amazonas é delicada, pois a 

distritalização dos serviços através dos distritos especiais indígenas revela ao 

mesmo tempo um avanço e um desafio porque as ações ainda estão baseadas no 

conceito genérico de índio, aquele que vive nas aldeias de “cara pintada”, a quem as 

políticas são direcionadas, deixando uma considerável parcela dos índios que 
                                                 
2 Segundo dados do Instituto Socioambiental que disponibiliza dados populacionais sobre os povos 
indígenas no Brasil e apontam que no Estado do Amazonas a população indígena e de 57.901, 
depois vem o Estado de Roraima com 32.771, seguido do Mato Grosso e Para com 18.450 e 10.563 
respectivamente. Ver http://www.socioambiental.org. 
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habitam os espaços urbanos das cidades, sem a cobertura de um serviço que leve 

em conta suas necessidades e especificidades. 

A oportunidade de pesquisar o tema pode lançar a discussão no âmbito 

acadêmico do Serviço Social, para pensar as novas demandas que constituem a 

questão social na contemporaneidade e aos espaços sócio-ocupacionais do 

assistente social que se estendem a todas as políticas de Estado.  

 O objetivo geral da pesquisa foi analisar a participação indígena na política 

indigenista de saúde, focando o protagonismo das lideranças indígenas no CONDISI 

Manaus/AM no período de 1999-2013. 

 Os objetivos específicos foram elaborados no sentido de: 

- Mapear os serviços de saúde prestados aos povos indígenas de Manaus 

identificando avanços e as limitações da política local destinada à melhoria do 

atendimento a saúde dos índios atendidos no DSEI Manaus; 

- Identificar as etnias indígenas que são atendidas na rede de serviços de saúde 

atualizando os dados existentes quanto ao número e as principais demandas e 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde de Manaus; 

- Conhecer a Legislação em vigor a partir da implantação do Subsistema de 

Atenção à Saúde dos Povos Indigenas e seus desdobramentos na gestão local no 

tocante a estrutura implantada, execução, planejamento e avaliação e controle 

social; 

- Analisar a participação indígena nos processos decisórios e na execução da 

política de saúde para os povos indígenas em Manaus no contexto do Conselho 

Distrital de Saúde Indígena; 

É importante frisar a importância de reconhecer que os cuidados com a 

saúde para as sociedades tribais diferem substancialmente da sociedade nacional. 

O tratamento, por exemplo, é feito por pessoas do próprio grupo como os pajés e os 

tuxauas que são reconhecidos como possuidores de dotes especiais. 
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Há diversas situações diferenciadas e muitas vezes contrastantes como a 

cultura, as formas de concepção de saude e doença, as formas de relacionamento 

com a natureza e com o cosmo, a situação geográfica e territorial dentre outras. 

A pesquisa estabeleceu o duplo desafio de estudar a política própria de saude 

indigena como um subsistema contextualizado nos meandros do Sistema Único de 

Saude (SUS) que atende a população brasileira e direciona as ações em todos os 

âmbitos e níveis de gestão.     

A historiografia brasileira das sociedades tribais mostra que os indígenas sempre 

foram considerados como um entrave ao desenvolvimento econômico e a válvula de 

escape do governo para reverter esse quadro estava alicerçada em praticas 

dizimadoras cristalizadas sob o rótulo de integração nacional. 

Durante longos anos de história, vários povos foram quase extintos e outros 

desapareceram, fato que Ribeiro (1977) define como depopulacao das sociedades 

indigenas resultantes das diferentes situações de contato com a sociedade nacional 

decorrentes de políticas econômicas que incluíam seus territórios, sobretudo na 

Amazônia brasileira. 

Os prognósticos das pesquisas não eram otimistas em relação a sobrevivência 

dos indigenas, todavia, ao longo dos séculos os povos resistiram e contrariaram as 

perspectivas de extinção tendo havido crescimento das populações indígenas em 

todo país levando os governos pressionados por instituições internacionais e pelos 

movimentos sociais, a reelaborar as leis e os direitos e implementar políticas de 

proteção.  

A investigação científica requer que o pesquisador esteja ancorado em 

conhecimento teórico para que seja viável a produção do conhecimento, cuja 

importância consiste em que o pesquisador, ao dominar a teoria, esteja orientando a 

sua metodologia de trabalho. O conhecimento teórico é base para o método com o 

qual buscará evidenciar a realidade. 

Na pesquisa com as populações indígenas foi necessário, principalmente uma 

aproximação com a Antropologia porque reconhecemos que nesta disciplina 

científica reside a importância ímpar em iluminar a investigação em torno de 

questões étnicas e culturais próprias de natureza antropológica. 
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   Nesse sentido foram necessárias as formulações teóricas de autores como 

Roberto Cardoso de Oliveira a partir do conceito de fricção interétnica, Joao 

Pacheco de Oliveira, Darcy Ribeiro (1996), dentre outras fontes bibliográficas para 

fundamentar antropologicamente nossas análises da pesquisa sobre a realidade 

indígena. 

  As formulações críticas da saúde no bojo da Reforma sanitária foram 

utilizados autores como Falleiros (2006), Galo (1995), Baptista (2005), Cohn (2006) 

dentre outros. Quanto aos fundamentos da participação social na história das 

políticas públicas consultados Ammann (1991), Bandeira (1999), Carvalho (2000), 

Dagnino (2004) e Lavalle (2011). 

É importante perceber as diversas abrangências, dimensões e pluralidade 

que um mesmo objeto pode ter. No caso desta investigação foi necessário ainda 

fundamentar as análises no contexto da saúde enquanto conceito a partir dos seus 

determinantes e enquanto prática a partir da história da saúde enquanto política de 

Estado.   

Para explicitar o conceito de saúde e seus determinantes sociais foram 

incorporadas as contribuições de Tambellini e Schtz, 2009, Almeida Filho (2009), 

Teixeira (2009), Helman (2010). 

Para compreender como se processam as interpretações de doença e cura, 

sobretudo entre as sociedades tribais, foi necessário recorrer a autores que se 

aprofundaram em pesquisas sobre práticas populares e tribais de cura de doença. 

Nesse sentido Laplantine (2008), Levi Strauss (1975), Mayburi Lewis (1984), Geertz 

(1926) e Garnelo e Wright, (2001) foram os autores que fundamentaram tais 

questões. 

O Etnodesenvolvimento é a categoria central da análise sobre a participação 

indígena. É imprescindível considerar a perspectiva e aspirações dos próprios 

movimentos indígenas porque a participação indígena é uma das premissas 

fundamentais.  

O autor que fundamentou as análises foi Guillermo Bonfil Batalla (1982). Para o 

autor, as comunidades indigenas devem ser autônomas como unidades político-

administrativas a partir de um contexto que os permita exercer a gestão dos seus 
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territórios e os recursos naturais neles existentes, de serem autônomos e capazes 

de desencadear seu próprio desenvolvimento. 

O tipo de pesquisa realizada foi a qualitativa com a utilização dos seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a 

pesquisa de campo com o uso de entrevistas e observação participante como 

instrumentos de coleta de dados. 

A pesquisa bibliográfica foi extremamente importante pois a necessidade de 

buscar a fundamentação teórica necessária ao tema nos levou a realizar buscar o 

conhecimento construído na Antropologia sobre o processo saúde doença. 

A pesquisa documental foi dividida em dois momentos. O primeiro momento 

incluiu as seguintes fontes oficiais: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Sistema de Informação em Saúde Indígena (SIASI), e a Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (SESAI), os relatórios das conferências nacionais de saúde 

indígena, e a legislação específica sobre a saúde e a saúde indigenista. 

As notícias veiculadas na imprensa local e nacional sobre os acontecimentos 

envolvendo os povos indígenas que de alguma maneira repercutiram nas políticas 

de saúde foram utilizadas para atualizar as recentes mudanças; 

O segundo momento da pesquisa documental, que exigiu maior esforço e 

maior tempo, foi desenvolvido na SESAI na figura do Conselho de Saúde Indígena 

(CONDISI). Os documentos cedidos foram os relatórios de visitas técnicas, os 

relatórios de gestão e as atas de reunião ordinária e extraordinária do CONDISI. 

Foram importantes ainda os documentos da SEMSA de Manaus a partir do setor de 

saúde indígena. 

A pesquisa de campo foi o momento mais fecundo e mais difícil a começar 

pelo contexto de grandes mudanças ocorridas com a SESAI, o que implicou na 

reelaboracão dos objetivos inicialmente definidos, além de algumas dificuldades de 

cunho institucional enfrentadas no decorrer da pesquisa. 

Houve ainda resistências por parte do gestor da SESAI em participar da 

pesquisa dificultando o acesso e não autorizando a entrevista com profissionais de 

saúde inclusive os assistentes sociais isso porque a investigação científica no bojo 

das políticas públicas é interpretada como ameaça para a maioria dos gestores que 
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tem receio de denúncias e do vazamento de informações que porventura possam 

ocorrer com a publicação das pesquisas científicas.  

O próprio pesquisador é visto como um fiscalizador das ações desenvolvidas 

pelos profissionais e gestores a partir de seu contato direto com o cotidiano 

institucional. Muitas pesquisas são limitadas e até inviabilizadas pela falta de 

adesão aos propósitos da investigação e a participar de entrevistas. Os entraves 

burocráticos da instituição também foram um dos aspectos negativos que marcaram 

todo o processo de investigação no campo. 

A entrevista com o presidente do conselho também ficou inviabilizada em 

decorrência de inúmeros compromissos que ocasionaram a sua ausência do 

CONDISI, tornando-se uma lacuna pesquisa. Entretanto, a entrevista com a primeira 

liderança indígena foi esclarecedora quanto o funcionamento do CONDISI e a 

participação das lideranças. 

O tema da pesquisa exigiu um mergulho no cotidiano do CONDISI, o que foi 

possível através da observação que foi uma ferramenta metodológica valiosa que 

contribuiu para o alcance dos objetivos propostos.  

A observação foi possibilitada pela participação em reuniões ordinárias e 

extraordinárias, as visitas realizadas a SESAI e à SEMSA e em eventos cuja 

temática perpassava pela saúde indígena e ou políticas indigenistas de Estado. A 

observação foi planejada e sistematizada no caderno de campo que foi utilizado 

para registrar apontamentos com vistas à construção da análise. 

 A observação segundo Chizzotti (2003) é a arte da interpretação que 

sobrepuja a estatística, o texto não escapa ao contexto político, ao contrário, se 

reverte de uma teoria que orienta a interpretação, a objetividade está delimitada pelo 

comprometimento do sujeito com a realidade circundante, reconhecimento da 

pluralidade cultural e reconhecimento da polivocalidade dos sujeitos (Chizzotti, 

2003:230) 

Esse momento marcou a pesquisa de campo pela complexidade e relevância 

do objeto de estudo e na possibilidade de observar como as demandas são 

discutidas, as falas evidenciadas e os caminhos para consensos e dissensos em 

torno dos projetos e demandas apresentadas.  
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Os aspectos mais observados durante a pesquisa de campo foram as 

relações estabelecidas entre os gestores e profissionais de saúde e as lideranças 

indígenas bem como entre estes e os conselheiros indígenas do CONDISI.  

Oliveira (1996) assinala que o ouvir e o olhar não podem ser tomados como 

faculdades totalmente independentes, ambos se completam no exercício da 

investigação. Enquanto o olhar, altera o objeto de investigação em decorrência do 

esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade, o 

ouvir permite uma verdadeira interação entre o pesquisador e o objeto pesquisado, 

essa relação foi materializada através da entrevista.  

Desse modo foi necessário eleger os critérios de escolha dos sujeitos da 

pesquisa que foram definidos a partir do vínculo dos sujeitos com os movimentos 

indígenas locais, pela presença constante no CONDISI no momento da pesquisa de 

campo e por último, ser representante das etnias indígenas nas reuniões do 

CONDISI. 

Há 38 etnias espalhadas pelas 378 comunidades indigenas divididas em 17 

pólos-base do DSEI Manaus que é unidade gestora do Subsistema de atenção à 

saúde indígena, sendo que as etnias se encontram dispersas entre as comunidades 

e nem todas estão representadas no CONDISI devido à fatores como ausência de 

lideranças em todas as comunidades, tamanho, número de indígenas dentre outros. 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas entre 2012 e 2013. Esse 

tipo de entrevista é caracterizado por frases provocativas do pesquisador para 

estimular o informante e foi escolhida para dar liberdade ao indígena para fazer suas 

idéias e modos de pensar.  

A entrevista permitiu apreender a situação das comunidades indígenas frente 

às políticas locais de saude, contribuiu para recompor a história de participação 

indigena em Manaus e no conselho de saúde bem como perceber a visão dos 

indígenas sobre participação no CONDISI. 

Entretanto o processo de escolha dos sujeitos para as entrevistas foi longo e 

exigiu o conhecimento prévio da SESAI que estava sendo instalada. Uma das 

primeiras questões foi saber como se realizava a participação indígena no CONDISI. 

Desse modo, foram definidos como sujeitos da pesquisa seis lideranças 

indígenas de base do CONDISI e uma gestora da SEMSA com os quais foram 
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realizadas entrevistas semi-estruturadas. A entrevista objetivou a reconstrução 

histórica da política indigenista de Manaus no âmbito municipal. Uma segunda 

entrevista planejada não foi realizada devido à resistência do gestor da SESAI em 

aderir aos objetivos da pesquisa.  

Durante as entrevistas havia angústia e indignação dos líderes indígenas em 

expor a situação das comunidades frente à SESAI e a política de saúde local. Havia 

ainda certa desconfiança em relação a presença da pesquisadora no local, inclusive 

uma das entrevistadas aceitou participar da entrevista com a condição da presença 

do esposo durante a entrevista.  

Por outro lado os indígenas do CONDISI foram receptivos e colaboraram 

sobremaneira em todo processo de pesquisa informando sobre as datas de reunião 

e disponibilizando documentos que foram determinantes para a conclusão da 

pesquisa de campo.  

A entrevista com a gestora foi feita na sede da SEMSA e as entrevistas com as 

lideranças indígenas foram realizadas na sede da SESAI após a leitura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido concordando em participar da entrevista, apenas 

um deles não revelou sua etnia e escolaridade porque havia interesse maior em 

expor sua indignação com a situação na CASAI sendo mais aberta para dar 

liberdade ao entrevistado. 

O perfil dos indígenas entrevistados está distribuído conforme o quadro a seguir: 

 
QUADRO 1- PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 
COMUNIDADE ETNIA ESCOLARIDADE Origem Sexo 
Zona leste Tikuna Ensino médio completo Tabatinga Masculino 

Zona norte Kokama Sem informação Tarumasú Masculino 
Zona rural Satere Maue Ensino fundamental 

incomppleto 
Santo 
Antonio de 
Sá 

Masculino 

Zona oeste Miranha Ensino fundamental 
incomppleto 

Codajás Masculino 

Aldeia gavião Satere Maue  Ensino fundamental 
incompleto 

São Gabriel 
da cachoeira 

Feminino 

Não identificado Não identificado Não identificado Não 
identificado 

Masculino 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2012 

Em todas as entrevistas foi utilizado o gravador para possibilitar a apreensão 

do total das falas e transcritas pela própria pesquisadora. A transcrição das 
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entrevistas das lideranças não foi um processo simples devido a dificuldade na 

apreensão do significado das falas posto que a maioria ainda tem dificuldade com o 

português. 

Apesar de serem diferentes e realizados em momentos distintos a os 

resultados da pesquisa documental e de campo se encontram e se interpenetram 

toda a análise uma vez que as falas dos entrevistados refletem as falas dos sujeitos 

que participam das reuniões, ou seja, as lideranças das comunidades indígenas 

integrantes do DSEI Manaus.  

A técnica de análise de conteúdo permitiu inferir conhecimentos que se 

relacionam as mensagens e as condições em que elas são produzidas e 

reproduzidas, os aspectos velados, não expressos nas falas, mas estão nas 

entrelinhas, nas formas de se expressar dos entrevistados. 

As idéias e análises aqui empreendidas poderiam se reconhecer em diversos 

sujeitos que de alguma forma me influenciaram a difícil tarefa de estudar os povos 

indígenas. Entretanto, foram os próprios povos indígenas que a tornaram mais 

facilmente inteligível. 

As idéias de participação associadas com a “nossa forma de expressão” “falar 

e poder opinar” com “direito de voz” apontaram os indígenas definivamente imersos 

na modernidade das políticas indigenistas e impregnados do discurso elaborado no 

bojo da sociedade nacional convergente na frase de um líder indígena que 

questiona: “Para que eu quero o título de uma terra que um dia eu vou abandonar?” 

além de posicionamentos até contrastantes com as bandeiras do próprio movimento 

indígena, levaram a compreender o real significado da tão propalada diversidade. 

 De acordo com Minayo no intuito de apanhar os Significados manifestos e 

latentes do material qualitativo, várias técnicas são desenvolvidas, dentre as quais 

análise de conteúdo que é aquela em que são relacionadas estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados.  

Após a conclusão da pesquisa, a elaboração da presente tese contém três 

partes, cada qual com dois capítulos perfazendo o total de seis capítulos na seguinte 

seqüência:  

O capítulo I: A Questão Indígena e a Política Indigenista no Brasil se constrói sob a 

perspectiva histórica da questão indígena no Brasil e o referencial teórico baseado 
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nos paradigmas de interpretação do contato, da transfiguração étnica e do conceito 

de fricção interétnica de Cardoso de Oliveira. 

O capítulo II A questão indígena e o movimento indígena na Amazônia 

consiste na continuidade da historiografia sobre a questão indígena no espaço 

territorial amazônico sublinhando aspectos da atualidade como o movimento 

indigena e as mudanças no escopo da política e da legislação e dos direitos 

indigenas. Neste capitulo são introduzidos alguns temas emergentes como o 

Etnodesenvolvimento debatido no seio do movimento indigena nos quadros do 

controvertido conceito de desenvolvimento sustentável. 

O capitulo III saúde: conceitos e principais interpretações constitui-se numa 

tentativa de resgatar o conceito de saúde nos marcos da visão antropológica. Trata 

da importância das interpretações do processo saúde-doenca, dos conceitos de cura 

e doença e da contemporaneidade dos determinantes sociais nas formulações 

teóricas e práticas da saude. 

No capitulo IV A política de saúde no Brasil e o subsistema de atenção à 

saúde dos povos indígenas recompomos a historia das políticas de saúde no Brasil 

evidenciando as particularidades da política de saúde direcionada aos povos 

indígenas no estado brasileiro. Nesse contexto o Sistema Único de Saúde e o lugar 

do Subsistema de atenção a saude e da participação social na política de saude 

indigenista. 

O capítulo V Manaus/am e o acesso às políticas indigenistas locais de saúde 

descreve como está organizado o acesso das populações indígenas do DSEI 

Manaus, inclusive os índios do espaco urbano de cidade, à política de saúde 

indigenista local. 

O capitulo VI: Participação indígena na política de saúde indigenista de saúde 

em manaus/am: uma abordagem interpretativa concentra na análise empírica da 

participação indígena nas políticas locais de saúde em Manaus. Primeiramente 

tentamos reconstruir a história dos povos indigenas no Amazonas destacando o 

papel da migração para o espaço urbano da cidade de Manaus.  

Destaca-se a dinâmica da política indigenista de saúde e as mudanças 

operadas na execução das ações e por último dedicamos a análise da participação 
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dos indígenas no cotidiano da política com ênfase no papel da participação indigena 

pelas lentes das lideranças indígenas. 

Nas aproximações conclusivas resume-se que os principais resultados da 

pesquisa com ênfase na participação indígena estão referenciados na 

autodeterminação, em outras palavras, no Etnodesenvolvimento. A política de saúde 

indigenista necessita ser mais indígena que nacional, pois é para os indigenas, mas 

está assentada nos conceitos e aspectos sociais, econômicos políticos, culturais e 

organizativos da sociedade nacional.    

Dentre os principais resultados destaca-se que a saúde indígena está 

associada ao conjunto de ações e práticas tradicionais dos índigenas estabelecidas 

ao longo das gerações e fundamentadas em seus saberes e conhecimentos 

ancestrais.  

A pesquisa aponta como resultado que o núcleo dos conflitos presentes na 

atenção à saúde dos povos indígenas e no exercício da participação indígena reside 

na coexistência de duas concepções que regem e explicam as diferentes dinâmicas 

internas entre das sociedades indígenas e a sociedade nacional. As concepções de 

desenvolvimento, progresso, processo saúde e doença e participação vinculadas à 

sociedade nacional emergem e norteiam todas as ações da política indigenista e 

certamente não se harmonizam ao modo de ser e viver indígena limitando o direito 

ao exercício de sua alteridade. 

Essa constatação traz a possibilidade de inúmeras questões para estudos 

demográficos, antropológicos e epidemiológicos sobre as populações indígenas que 

pudessem subsidiar as ações de saúde. As pesquisas em torno da perspectiva da 

autonomia indígena nas diversas sociedades indígenas são importantes para 

disseminar os significados da luta e reivindicação dos povos indigenas pela 

autodeterminação.  
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CAPÍTULO I 

A QUESTÃO INDÍGENA E A POLÍTICA INDIGENISTA NO BRASIL 

 

 

1- A Questão indígena e os Paradigmas de Interpretação do Contato: 

 

 

 A questão indígena no Brasil é tão antiga quanto à própria conquista do 

território brasileiro pelos portugueses em 1500. Os estudos apontam que nessa 

época o número de índios que habitavam as terras brasileiras chegava a cinco 

milhões de indivíduos (Gomes,1988, Loebbens e Carvalho, 2005 dentre outros). Os 

primeiros contatos entre europeus e os povos habitantes do Brasil foram amistosos 

e o início da exploração das riquezas existentes muitas vezes foi realizado com o 

consentimento e ajuda dos povos indígenas, sem que pudessem imaginar que 

estariam lançando as bases para um holocausto nas palavras de Gomes e em 

muitos casos, o seu próprio extermínio. 

 A questão indígena nasceu com o descobrimento do Brasil, 
da América em geral e continuara a existir enquanto houver um índio 
vivo. Diz respeito ao índio e suas relações com o mundo que se criou 
ao seu redor e a sua revelia, compungindo-o a condição de estranho 
na sua própria terra, forçando-o até a morte ou desaparecimento 
cultural (Gomes, 1988:18). 

 Segundo o autor a permanência da questão indígena diz respeito não apenas 

à memória e histórica lembrança dos sobreviventes, mas sobretudo à continuidade 

de sua estrutura, mas, sobretudo pela influência ideológica na formação nacional 
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brasileira e à influência do positivismo sobre as ações dos republicanos e a 

conseqüente institucionalização da política indigenista que é uma das poucas 

contribuições à filosofia do humanismo, fundamental para compreender os 

problemas que perduram até os dias atuais sobre a questão indígena. 

 A posse da terra, da autodeterminação, saúde educação e direitos territoriais, 

dente outros expressam a chamada questão indígena que não esta limitada aos 

meandros do país, mas é posta em âmbito internacional na base da Declaração 

Universal dos Direitos dos Povos Indígenas aprovada recentemente. Toda a questão 

indígena gira em torno de uma “civilização” que nunca respeitou seus modos de 

vida, suas crenças, sua religiosidade e sua maneira de enxergar o mundo e nele 

desenvolver sua estratégia de relacionamento e dinamizar sua existência. 

 A forma destrutiva e depredatória com que o homem mantém seu 

relacionamento com o ambiente em que vive e se reproduz é totalmente avessa ao 

modo com que o índio o faz e a ideologia capitalista, onde predomina a propriedade 

privada é o motor que acelerou e continua até os dias atuais a destruir e a 

desconsiderar os povos indígenas como atores nacionais que merecem viver sua 

alteridade. 

Destaca-se aqui basicamente dois pólos de interpretação do contato entre 

sociedades indígenas e a sociedade nacional presentes na literatura brasileira a 

partir da leitura de dois clássicos que se dedicaram ao estudo dos povos indígenas, 

além das experiências empíricas, pois tiveram seus pés fincados na história da 

política indigenista como membros do Serviço de Proteção ao Índio - SPI e puderam 

presenciar de perto e vivenciar a história das nações indígenas brasileiras. Nas 

palavras do próprio Roberto Cardoso de Oliveira em entrevista ao Museu Nacional e 

a Revista “Ciência hoje” em 1993.  

“O que eu realmente aprendi no Rio foi sobre a realidade indígena 
brasileira, que me veio mais por uma prática indigenista do que por 
uma prática teórica. Eu comecei a ter, pela primeira vez — para um 
aluno de filosofia, cuja referência maior era a Europa, sobretudo a 
França, e que não sabia nada de Brasil — uma visão do país através 
das populações indígenas espalhadas pelo território nacional e que 
me chegavam através dos relatórios das inspetorias regionais. Eu 
tinha a sensação de ter o Brasil nas mãos, porque tinha informação 
de todas as regiões, sobretudo sobre situação de contato entre índios 
e brancos. (Oliveira, 1993) 

 Darcy Ribeiro como etnólogo do SPI realizou trabalhos de enorme 

abrangência histórico-antropológica e serviu de base para inúmeros outros trabalhos 
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resultando na construção do conceito de transfiguração étnica, seu engajamento na 

realidade brasileira e na história da política indigenista é evidenciado em sua 

extensa literatura e refletido em seu prefacio de sua sexta edição de Os índios e a 

civilização: “Confiamos que tanto as analises como as denúncias aqui contidas 

ajudem a definir formas justas e adequadas de relações com os índios, capazes de 

abrir-lhes perspectivas de sobrevivência e um destino melhor” (Ribeiro, 1996:15). 

 No decorrer da história do Brasil o indígena sempre foi vítima da sociedade 

nacional que tentou de todas as maneiras destruir seu modo de viver e incluí-lo num 

modo totalmente alheio que levou à dizimação de diversos povos e nações que não 

conseguiu sobreviver a tamanha violência, não sem luta e resistência 

evidentemente, porém, atacados por doenças trazidas pelo europeu muitos não 

resistiram.  

 Toda a forma de relacionamento imposta aos indígenas foi efetivada através 

do prisma de interpretação paradigmática que conduzia as ações, quer dos Jesuítas, 

dos salesianos, do Estado ou dos militares que poucas vezes conseguiram fazer 

algo positivo pelos indígenas como foi o caso de Rondon3.  

O problema indígena não pode ser compreendido fora dos 
quadros da sociedade brasileira, mesmo por que só existe onde e 
quando os índios e não índios entram em contato. É, pois, um 
problema de interação entre etnias tribais e a sociedade nacional, 
cuja compreensão é dificultada pelas atitudes emocionais que se 
tende a assumir diante dele” (Ribeiro, 1996: 213). 

 Desde a chegada dos europeus nas terras brasileiras, os índios são vistos 

como atrasados, sem educação, vivendo como ateus, selvagens desprovidos de 

religião, de “deus” cujo modo de vida deveria ser mudado de maneira a se 

adaptarem à sociedade “desenvolvida”, aprender um ofício e ajudar a sociedade 

brasileira a chegar ao tão sonhado “progresso”.   

 “A população regional mantém uma série de preconceitos com 

relação aos indígenas. Alguns desses preconceitos possuem uma base 

empírica real, pois se apóiam no comportamento observável dos indígenas. 

Constituem, entretanto, preconceitos por se manifestarem como julgamentos 

desse comportamento segundo os valores da sociedade envolvente. Além 

disso, tais julgamentos têm por função manter segregados os indígenas e 

justificar a cobiça por seu território”. (Melatti, 2009: 62) 

                                                 
3Coronel Candido Mariano Rondon, militar positivista que trabalhou na instalação de redes 
telegráficas e manteve contato pacífico e amistoso com diversas tribos indígenas. 
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 Esse foi o paradigma que norteou todo o contato com a sociedade indígena 

desde a conquista e, diga-se de passagem, ainda não é uma interpretação 

totalmente erradicada, pois ainda há muito dessa interpretação no imaginário 

popular até os dias atuais.  

 O paradigma assimilacionista via a extinção total do modo de viver indígena 

como uma das formas de erradicar o atraso do Brasil e colocá-lo no patamar de 

desenvolvido, mesmo porque a forma de viver deles em nada contribuía para o 

pretenso progresso, uma mão-de-obra completamente desperdiçada e que nada 

trazia de benefício aos objetivos desenvolvimentistas e que se bem utilizada, traria 

significativos benefícios. 

 O enfrentamento entre povos indígenas e sociedade nacional na visão desta 

última levaria ao desaparecimento do modo tribalista de viver e sua absoluta 

assimilação à sociedade nacional na forma de uma aculturação progressiva 

tornando-a homogênea, desenvolvida e plena. 

 

 

2- O paradigma da transfiguração étnica: 

 

 

 Os estudos de Ribeiro fizeram-no elaborar o conceito de transfiguraçao étnica 

para contrapor o conceito de assimilação. Nos quase dez anos de experiência como 

etnólogo junto ao Serviço de Proteção ao Índio –SPI e junto as aldeias indígenas 

permitiu ao indigenista realizar o estudo e a contribuir com sua larga experiência a 

compreender nos dias atuais os problemas enfrentados pelos índios e pela política 

indigenista nos primeiros 60 anos do século XX. 

 Segundo ele nenhum grupo indígena jamais fora assimilado, é uma ilusão dos 

historiadores supor que aldeias indígenas se converteram numa vila brasileira numa 

continuidade. os primeiros indigenistas perceberam que ao invés de alcançar os 

objetivos de assimilar os índios, eles estavam desaparecendo vítimas de vírus e 

bactérias, doenças e por precárias condições de vida a que vinham sendo 
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submetidos e os que sobreviviam preservavam sua cultura, sua língua, seu modo de 

sobrevivência e costumes. O conceito pode ser definido como:  

 “O processo através do qual as populações tribais que se defrontam 

com sociedades nacionais preenchem os requisitos necessários a sua 

persistência como entidades étnicas, mediante sucessivas alterações em seu 

substrato biológico, em sua cultura e em suas formas de relação com a 

sociedade envolvente. Esta acepção é, na realidade, uma aplicação particular 

e restrita de um processo mais geral que diz respeito aos modos de formação 

e de transformação das etnias” (Ribeiro, 1992:26). 

 Seu método de analise global dos condicionadores de interação e de 

sondagens isoladas da realidade, o autor estuda as relações entre índios e não- 

índios nos planos ecológicos, biótico, tecnológicos, sócio-econômicos enquanto 

entidades étnico-culturais e sócio-psicológicas porque para ele é o melhor modo 

para alcançar uma explanação analítica porque isolados, os fatores são mais 

facilmente analisados, determinados e avaliados e com a ruptura da historicidade 

construir um modelo hipotético do processo de transfiguração étnica. 

 Ele define três reações possíveis das tribos em contato com as frentes 

civilizadoras, são elas: a fuga para lugares isolados mas que apenas é uma forma 

de adiamento do contato, a hostilidade frente aos invasores que torna a vida tribal 

tensa em estado permanente de alerta e a aceitação do convívio como uma 

fatalidade e como possibilidade de controle futuro da situação com desafios 

constantes e cruciais como o de preservar sua cultura, sobrevivência, sua identidade 

e autonomia étnica e a desintegração de seus sistema associativo. 

 Duas características do processo de transfiguração étnica seriam o 

enfrentamento entre populações que entrando em contato se mesclam contagiando-

se reciprocamente e cujo teor da mais avançada desfruta da dominação para por em 

pratica a transformação numa unidade nacional. 

 No plano econômico os índios são obrigados a redefinir suas estruturas 

sociais autárquicas, sua instituição fundada no parentesco para assumir outras 

formas de sociabilidade compatíveis com uma racionalidade contrária fundada na 

lógica da produção privada e mercantil. 

 No plano ideológico a questão se reveste de complexidade porque há uma 

multiplicidade de representações mentais dos modos de existência e uniformidades 
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nas ideologias nacionais e na resignação dos índios aculturados porque seu 

denominador comum passa a ser absorvido da sociedade nacional.  

 No nível socioeconômico o autor assinala as uniformidades dos grupos tribais 

que seriam sua defasagem no que diz respeito a sociedade envolvente, as etapas 

evolutivas operadas internamente as tribos. O autor aponta a importância explicativa 

da defasagem evolutiva entre sociedade nacional e etnias tribais, fato que 

impossibilitou grupos indígenas se unirem em organizações efetivas no 

enfrentamento do invasor europeu tomando como exemplo a confederação dos 

Tamoios no século XVII que impôs resistência organizada contra invasores, 

entretanto, a malograda experiência deve-se à inconsistência do sistema 

organizativo tribal. 

 O processo de transfiguração assume uma feição particular em cada caso 

concreto dependendo do contexto cultural indígena anterior ao contato, ora 

operando como aceleradores ora como retardadores do ritmo de integração 

preservando-se a identidade tribal e singularidade de cada etnia apesar de uma 

crescente homogeneização. 

 O autor coloca o problema como focos de integração de cultura que 

orientariam as personalidades e condutas influindo decisivamente no processo 

singular de transfiguração étnica, porém, as particularidades e variabilidade 

limitariam analises gerais e tornariam infrutíferas formulações consistentes dado ao 

número de etnias e toma o conceito como uma seqüência de efeitos de certos 

agentes causais que estão relacionados a um processo natural e necessário que 

conduz a resultados previsíveis e identificar desvios explicáveis como diferentes 

reações dos grupos indígenas ao impacto com a civilização. 

 Fica clara nesse conceito a ótica prevalecente que via o indígena como uma 

cultura em nível inferior numa perspectiva evolucionista de interpretação da 

realidade que por muitos anos orientou os trabalhos dos etnólogos e as políticas 

indigenistas do estado. 

 Essa visão baseada na teoria culturalista em verdade é um transplante da 

teoria da origem das espécies ao âmbito da cultura, o evolucionismo social. Franz 

Boas diz que é o evolucionismo que se movimenta de maneira uniforme em que 
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todas as sociedades e culturas teriam de passar por estágios iguais ou semelhantes 

o que serviu por muito tempo para justificar o colonialismo. 

 “A história da civilização humana não se nos apresentam inteiramente 

determinada por uma necessidade psicológica que leva a uma evolução 

uniforme em todo o mundo. Vemos, ao contrario, que cada grupo cultural tem 

sua história própria e única, parcialmente dependente do desenvolvimento 

interno peculiar ao grupo social e parcialmente de influências exteriores as 

quais ele tenha estado submetido. Tanto ocorrem processos de gradual 

diferenciação quanto de nivelamento de diferenças entre centros culturais 

vizinhos”. (Boas, 1920:47). 

 Aculturação remete a idéia de que os povos “superiores” repassam a cultura, 

o saber, os conhecimentos para as sociedades menos evoluídas, com o olhar 

etnocêntrico onde o sujeito olha para a cultura alheia a partir da sua visão de mundo 

de forma a considerar o outro como cultura inferior, errada, atrasada, a minha 

referência é sempre melhor e mais adequada. 

 Na ótica de Boas é totalmente improvável que os costumes de um povo 

primitivo permaneça inalterado por longos períodos e que os fenômenos de 

aculturação provam a raridade de transferência de costumes de uma região à outra 

sem que haja mudanças operadas pela aculturação. 

 

 

3- O conceito de fricção interétnica: 

 

 

 Roberto Cardoso de Oliveira é um dos antropólogos que também produziu 

estudos e discussões importantes sobre o fenômeno do contato, o autor coloca que 

a maioria dos estudos sobre o contato entre índios e brancos segue uma orientação 

aculturativa, não se observando preocupação sobre tal contato como elemento de 

um sistema interétnico, ele mesmo como foco da mudança. Em “O índio e o mundo 

do branco” onde estuda as relações entre índios e “brancos” no alto Solimões, os 

Tukuna. 
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  O autor pondera que sua crítica não visa reduzir a cultura a um epifenômeno, 

sem significado, de maneira contraria, ele a enxerga como uma relevante dimensão 

do real, mas restringe sua crítica a sua pouca penetração nas estruturas cruciais do 

fenômeno do contato interétnico. A focalização na cultura como objeto de estudo 

seria impeditivo para o estudo do sistema intercultural uma vez que se torna 

perigoso identificar um sistema “sincrético” que significaria a integração de duas ou 

mais culturas. 

 Em sua análise os o sistemas tribal e nacional têm entre si e entre o sistema 

interétnico a mesma lógica que seguem as classes sociais e a sociedade global 

brasileira e denomina seu estudo como um ensaio de “etnologia fenomenológica” 

sustentada na sociologia estrutural e dinâmica.  

“Do mesmo modo que, por exemplo, a sociedade nacional é um 

sistema social suscetível de ser analisado através de sua estrutura de 

classes, a situação de contato, graças ao sistema de relações que lhe 

é inerente, pode ser analisada mediante o que denominei fricção 

interétnica- o que seria o equivalente lógico (mas não ontológico) do 

que os sociólogos chamam de “luta de classes”. São a estrutura 

desse sistema e sua dinâmica que cabem ao analista deslindar para 

um diagnóstico e tentar um prognóstico da situação de contato” 

 Para o estudo das relações entre a sociedade tribal e a nacional, ele propõe 

algumas diretrizes que considera fecundas. Primeiro deve-se levar em conta que a 

sociedade envolvente e a sociedade tribal mantêm relações de oposição, de 

contraditoriedade onde há mútua negação. Como exemplo dessa fricção ou 

contradição, exemplifica a situação dos seringueiros que são obrigados a enfrentar 

grupos hostis, o que os coloca entre o índio e o seringalista. 

 Em segundo lugar determinar dimensões da realidade que servissem para 

melhor explicar a dinâmica do contato como, por exemplo, a dimensão política. Por 

último a dimensão econômica através da relação monetária distinta, de um lado a 

relação mercantil e de outro a subsistência e sistema de trocas, o sistema, portanto, 

teria três níveis distintos de operação o econômico social e político.   

 Faz uma diferenciação ainda entre os índios que mantêm contato com a 

sociedade nacional e aqueles que ainda não foram contatados e não se 

transformaram em consumidores dos produtos da industrialização, os primeiros 



42 

 

 

seriam assim aqueles que compõem as áreas das quais chama de “áreas de fricção 

interétnica.  

 Uma questão importante também do esquema teórico do autor sobre a 

situação de contato e o sistema de dominação cuja estrutura coloca a manipulação 

do poder e da autoridade pelos brancos sobre os índios e de parte destes últimos 

uma reação contra esse domínio cuja manipulação e realizada pelos agentes 

interculturais representados na figura dos administradores, comerciantes, 

missionários, estado dentre outros que são os mais simples elementos do sistema 

interétnico, mas que podem representar componentes de poder e liderança. 

 O que torna interessante no conceito de fricção interétnica é a questão do 

contato que é visto como um atrito onde tanto uma quanto a outra parte sofrem o 

impacto do contato. Primeiro porque a história e a realidade atual mostram que os 

índios sempre apresentaram reações e resistência, muitas vezes armada contra 

aqueles que empreenderam tomar seus territórios e arrancá-los de seus modos de 

vida (Gagliardi, 1989, Gomes, 1988 dentre outros) e segundo porque por outro lado, 

a sociedade nacional também sofreu os impactos desse enfrentamento, ao preço de 

muitas vidas por decisão de invadir o território dos índios e o mais importante, 

aprendeu a reformular suas praticas e retroceder quando percebera sua relativa 

incapacidade de alcance de suas malfadadas metas e objetivos de tornar o índio 

“assimilado” ou “integrado” à sociedade nacional “civilizada” quando no fundo o que 

estava praticando estava longe dessa tão propalada civilização. 

 Seguindo essa linha de investigação sobre o contato, o trabalho de Melatti 

(1967) junto aos índios Craôs teve por objetivo examinar as relações de contato 

entre os índios, que constituem o grupo mais meridional dos timbiras e os 

“civilizados” dentro da área de fronteira entre os estados do Maranhão e Goiás, onde 

hoje se encontra o estado do Tocantins. 

 Melatti (2009) identifica que a rigor, estes indígenas já não se encontram mais 

em contacto com uma frente. A frente pastoril que no século 19 penetrou em seu 

território ocupou-o e ultrapassou-o. Os sertanejos que vivem junto aos Craôs não 

mais estão à margem de uma área desconhecida que devem conquistar. Isso 

significa que os Craôs já não vivem empurrados pelos bordos da área pastoril, mas 

estão dentro dela, completamente envolvidos por ela. As modificações sofridas por 

este segmento da sociedade nacional parecem ter tomado mais o sentido de uma 
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modernização do que realmente de uma transformação da estrutura sócio-

econômica. 

“O caráter aparentemente brando, pelo menos na atualidade, das 

relações entre índios e brancos, não implica na ausência de fricção. 

Para que haja fricção interétnica não há necessidade da existência de 

conflito armado ou da iminência do mesmo: basta que os sistemas 

socioeconômicos das duas sociedades sejam contraditórios e 

antagônicos; basta que divirjam quanto ao problema do que explorar 

economicamente na área que ocupam, como explorar e o destino a 

dar à produção”(Melatti, 2009:05). 

 O autor explica que as divergências também se refletirão em outros níveis, a 

exemplo do sistema de valores, nas representações produzidas pelos integrantes de 

um dos sistemas com relação aos integrantes do sistema oposto, dente outros. 

 Nesse esquema mais relativista sobre o estudo da realidade do contato entre 

sociedades indígenas e sociedade nacional e os estudos aculturativos trazem 

consigo discussões em torno dos conceitos e esquemas teóricos antropológicos.  No 

esquema culturalista a cultura e um todo integrado no qual tudo podem ser 

relativizado e Geertz redefine esse conceito elaborando uma definição diferente da 

cultura a partir do qual ela é uma teia de significados tecida pelo próprio homem num 

esforço intelectual maior que exige pensar o pensamento. O autor é culturalista, 

porém com uma nova proposta, a de ser interpretativa da realidade. 

 Para o autor o etnocentrismo jamais desaparecera por completo e talvez nem 

seja bom que isso aconteça, pois não existe nada de ofensivo em colocar o estilo de 

vida ou modos de pensar acima dos outros ou de sentir pouca atração pelos valores 

alheios, porém deixa claro, que este fato não autoriza ninguém a reprimir ou destruir 

os dos outros ou daqueles que os possuem e refuta a impermeabilidade 

recomendada por Levi-Strauss onde cada qual no seu lugar porque é mais fácil do 

que abraçar o relativismo e nem o absolutismo. 

 Sua tradição é seguir o estudo da diversidade cultural e na sua interpretação 

é muito cômodo sermos apenas nós mesmos agradecidos por não termos nascidos 

pessoas diferentes, vândalos por exemplo. Para ele uma antropologia muito 

temerosa de destruir a criatividade cultural de uns e outros e de si mesma, conversar 

com outras pessoas busca de compreensão de seus valores, de suas diferenças, 
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esta fadada a perder os movimentos vitais por inanição que impossibilita a 

compensação pelos dados objetivados. 

 Os usos da diversidade cultural, de seu estudo, sua 
descrição, sua analise e compreensão, têm menos sentido de 
nos separarmos dos outros e separarmos os outros de nós, a 
fim de defender a integridade grupal e manter a lealdade do 
grupo, do que o sentido de definir o campo que a razão 
precisa atravessar, para que suas modestas recompensas 
sejam alcançadas e se concretizem” (Geertz 1926: 81). 

 O propósito de Geertz é mostrar que se chega a um ponto da história em que 

somos obrigados a pensar de um modo diferente a respeito da diversidade do que 

como pensávamos antes. Antes as realidades se separavam em unidades 

emolduradas, em espaços bem definidos, porém, isso hoje é cada vez difícil, tudo é 

muito mal definido, os espaços sociais, não tem fixidez, são de difíceis de localizar e 

lidar, “fitar paisagens e naturezas-mortas é uma coisa; observar panoramas e 

colagens é outra muito diferente” (p83). 

 É muito difícil etnocentricamente enxergar a realidade centrando-a numa 

imensa montagem de diferenças justapostas ou como diz o autor num mix onde os 

tipos de etnocentrismo não coincidem. Para ele para vivermos essa nova realidade 

imperiosa e moralmente desafiadora é necessário nos tornarmos capazes de 

discernir seus elementos, determinar quais são, de onde vieram e porque estão la e 

como se relacionam uns com os outros compreendendo o sentido do discernimento, 

da percepção e não no sentido da discordância ou concordância, mas “aprender a 

apreender o que não podemos abraçar” apreender o que se apresenta diante de nós 

é onde reside os usos da diversidade e do estudo da diversidade. 

 Em interpretação das culturas Geertz defende o conceito de cultura como 

semiótico a partir da visão de Max Weber que entende o homem como um ser 

amarrado a teias de significados tecidas por ele mesmo, sendo a cultura apenas 

uma dessas teias e a entende como uma ciência interpretativa em busca do 

significado. 

 “Se a interpretação antropológica esta construindo uma leitura 

do que acontece, então divorciá-la do que acontece, então divorciá-la 

do que acontece- do que nessa ocasião ou naquele lugar, pessoas 

específicas dizem, o que elas fazem, o que é feito a elas, a partir de 

todo o vasto negócio do mundo- é divorciá-la das suas aplicações e 

torná-la vazia. Uma boa interpretação de qualquer coisa- um poema, 
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uma pessoa, uma estória, um ritual, uma instituição, uma sociedade- 

leva-nos ao cerne do que nos propomos interpretar. Quando isso não 

ocorre e nos conduz, ao contrario, a outra coisa- a uma admiração da 

sua própria elegância, da inteligência do seu autor ou das belezas da 

ordem euclidiana-, isso pode ter encantos intrínsecos, mas é algo 

muito diferente do que a tarefa que temos- exige descobrir o que 

significa toda a trama com os carneiros. (Geertz 2008:13). 

 Para o autor há quatro características da descrição etnográfica: ela é 

interpretativa que flui do discurso social cujo objetivo é salvar o “dito” de sua 

possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis e por último ela é 

microscópica, mas não significa ausência de interpretações em grande escala, a 

sociedades inteiras, mas se faz isso por extensão a contextos mais amplos 

associada às implicações teóricas. 

 

 

4 A política indigenista no Brasil: Colonização, o Estado e as missões 

religiosas:  

 

 

 O poderio sobre a política indigenista na história do Brasil por muito tempo 

oscilou entre as mãos da coroa portuguesa, da igreja e do estado, mas sempre com 

a supremacia do pensamento de que os indígenas eram desprovidos de fé e de 

cultura e que necessitavam ser convertidos e civilizados. Entre uns e outros houve 

avanços e retrocessos, porém, sempre prevaleceu a ótica de que os índios eram um 

empecilho para os propósitos do desenvolvimento da nação e que havia dois 

caminhos para superar-lo: convertê-los ou bani-los para dar lugar ao tão almejada 

“civilização”. 

 Os estudos etnográficos, históricos e antropológicos dão conta da história da 

construção dessa política e deixam claro seu caráter destruidor e dizimador dos 

“naturais senhores” desta terra. No Brasil de norte – (Melatti, 1967, Melo, 2007, 

Athias, 2008, Fígoli e Fazito, 2009), a sul (Souza e Pedon, 2007, Almeida, 2003, 
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Pagliaro, 2002) dentre outros– há registros de como se desenvolveu e como se 

constitui nos dias atuais a política voltada para os povos indígenas. 

 Ao chegar ao Brasil os portugueses queriam ocupar suas terras e para isso 

adotou uma política de incentivos como a doação de terras, a partir das quais aos 

donatários eram reservados os direitos de viabilizar a fundação de vilas, elaboração 

de suas próprias leis e, dente estes incentivos, estava o de prender, vender e 

escravizar índios. Nesse contexto de economia açucareira, era superior o emprego 

da mão-de-obra escrava, mas com a predominância dos holandeses na obtenção 

das fontes escravistas, cresceu o fenômeno conhecido como preação4 ( Gagliardi, 

1989).   

 Com a publicação das primeiras legislações que decretaram a liberdade dos 

índios se observa a primeira tentativa de resolver a questão indígena despojada de 

armas, porém essa legislação do Brasil colonial é considerada contraditória, 

oscilante e hipócrita, pois declara a liberdade com restrições ao cativeiro (Moisés, 

1992). 

 A autora afirma que em verdade existem duas políticas indigenistas, uma 

destinada aos índios aliados e outra para aqueles considerados bárbaros, aqueles 

que não aceitam resignadamente ao sistema imposto e que tem respaldo na 

legislação da época sob o título de guerra Justa. 

 “E é também preciso considerar que a existência de duas 

linhas de política indigenistas esta provavelmente relacionada as 

duas reações básicas a dominação colonial portuguesa: a aceitação 

do sistema ou a resistência. Se, por um lado, se faz necessário 

aprofundar o conhecimento de todas as discussões legais e princípios 

nela presentes para se entender em maior profundidade, para além 

da mera necessidade econômica, o que era, para os portugueses, o 

projeto de colonização, é também necessário ultrapassar, nesse 

sentido, uma ótica puramente colonizadora, e dar lugar aos povos 

indígenas como atores dessa colonização” (Moisés, 1992:129).  

 Essa visão evidencia que o índio em toda história da política indigenista nem 

sempre foi pacífico, mas resistiu às investidas dos invasores tão logo percebeu seus 

intentos e sua forma subjulgadora de relação e seus objetivos de tomar seus 
                                                 
4Era a pratica de capturar índios para servirem de escravos no trabalho da lavoura de café como 
forma de substituir o trabalho dos escravos que estavam naquele contexto sob o monopólio dos 
holandeses. 
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territórios é a este aspecto da história que Carneiro da Cunha chamou de política 

indígena. “Ora, não há dúvida de que os índios foram atores de sua própria história e 

de que, nos interstícios da política indigenista, se vislumbra algo do que foi a política 

indígena” (Carneiro da Cunha, 1992:18). “A história dos índios não se subsume na 

historia indigenista” (Idem: 22). 

 Com um trabalho interessante sobre a história dos índios no Brasil, mostrando 

documentos inéditos e um especial lugar a iconografia, a autora faz um mergulho no 

século XIX para abordar a política indigenista daquele contexto afirmando sobre sua 

característica de heterogeneidade e disparidade. 

 Aos índios “aliados” formulou-se uma política que incluía os descimentos5 e 

os aldeamentos onde eram submetidos a um convívio com os padres que de forma 

branda e persuasiva procuravam sua anuência para alcançarem seus objetivos de 

conversão e civilização. 

 Sobre os aldeamentos no período colonial Almeida (2003) realizou um 

importante trabalho sobre o papel desempenhado pelas aldeias no processo de 

formação e desenvolvimento da sociedade colonial do Rio de janeiro. As populações 

indígenas foram indispensáveis ao processo de colonização e para o alcance dos 

propósitos de obtenção de lucro e custos baixos, a utilização de sua mão-de-obra 

era a alternativa mais racional e viável. “Os aldeamentos foram o palco privilegiado 

para a inserção das populações indígenas na ordem colonial e, a julgar pelas 

intensas disputas que se estabeleceram em torno deles, pode –se inferir o 

considerável interesse que despertavam nos vários segmentos sociais da 

colônia”.(Almeida: 2003:80). 

 Em 1755 marquês de Pombal, através de alvará, expulsa os jesuítas do 

controle da política indigenista com o objetivo de dar unidade política e cultural a 

colônia, o que seria a base de hegemonia portuguesa e decreta liberdade irrestrita 

aos índios. Porém sua queda em 1798, a legislação por ele criada também é extinta, 

sendo retomados gradativamente os métodos violentos de contato com os índios. 

(Gagliardi, 1989) 

                                                 
5 Significa que os índios eram trazidos de suas terras no interior para junto das povoações 
portuguesas, onde deveriam ser catequizados e tornarem-se vassalos. 
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 As forças liberais que atuaram na proclamação da República tendo como 

representante principal José Bonifacio, apresentaram a assembléia Nacional 

Constituinte em 1823 um projeto com o método que acreditavam ser possível 

integrar pacificamente os índios a sociedade brasileira, o que reintroduz os párocos 

na política indigenista do Brasil.  

 “Com José Bonifacio, a questão indígena torna a ser pensada 

dentro de um projeto político mais amplo. Trata-se de chamar os 

índios a sociedade civil, amalgamá-los assim a população livre e 

incorporá-lo a um povo que se deseja criar. É no fundo o projeto 

pombalino mas acrescido de princípios éticos: para chamar os índios 

ao convívio do resto da nação, há que trata-los com justiça e 

reconhecer as violências cometidas” (Carneiro da Cunha, 1992:137).  

 Em 1845 foi promulgado um decreto estabelecendo normas de administração 

das populações indígenas brasileiras cuja finalidade era introduzi-las num modo de 

vida tipicamente europeu transformando-os em trabalhadores braçais. O decreto que 

veio a ser reconhecido como a Lei de terras (1850) veio legitimar a ocupação de 

terras dos indígenas expropriando e tornando-os dependentes da benevolência do 

estado.   

 Ao fim do império em 1889 a mediação entre estado e os grupos indígenas 

permanecia um privilégio da igreja católica. A autora pondera que apesar da 

brandura que apregoavam no trato com os índios, a legislação do império não fugia 

a regra de sujeita-los ao jugo da lei e do trabalho.  

 Não existem muitos trabalhos que se debruçam sobre os aspectos 

eminentemente missionários da colonização com os índios. Uma coletânea de textos 

publicados por Montero (2006) é o resultado de estudos coletivos da atividade 

missionária entre as populações indígenas no Brasil e muito importante para 

entender os aspectos das relações estabelecidas entre a igreja e os povos 

indígenas. 

 Partindo de uma visão de interconexão de sistemas simbólicos, a autora 

coloca o problema como de “interpenetração das civilizações” devido o grau de 

generalidade exigida e toma o missionário cristão como ator privilegiado e 

historicamente formado no trato das diferenças culturais. 
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 O objetivo dos estudos contidos nesses trabalhos é esboçar uma abordagem 

teórica capaz de compreender minimamente o estatuto da alteridade-hoje 

redefinidas sob o signo de etnicidade- nas relações ideológicas e políticas tomando 

o ator privilegiado da história das relações de contato, o missionário cristão. 

 “Colocar nosso foco no trabalho de mediação nos obriga a enfrentar 

teoricamente a questão do poder implícito no trabalho de produção cultural 

subjacente a ação missionária. Temos como ponto de partida que o processo 

histórico de produção de alteridades indígenas por parte dos missionários, 

ainda que se reconheça sua dimensão político-ideológica, não pode ser 

reduzido a uma ferramenta pura e simples da dominação colonial. As 

configurações culturais que dele resultam merecem ser tratadas como um 

objeto propriamente antropológico, isto é, como “produções culturais” que 

fazem sentido e dão sentido a experiência e as praticas culturais” (Montero, 

2006: 33). 

 Na mesma direção, ao realizar um estudo sobre a história das missões e 

enfatizar sua função civilizadora na modernidade, Gasbarro (2006) explica que esta 

seria produto simbólico de relações fruto de contínuas buscas de compatibilidades, 

conseqüências e de um processo de (des) reestruturações das relações sociais. Os 

missionários seriam os primeiros antropólogos do ocidente porque além do poder 

político, possuem o “poder de sentido” da religião no interior da modernidade, 

expressando um poder institucional e uma cultura geral legitimadora. 

 Com a abolição da escravatura e a expansão da economia cafeeira começa 

aceleração do processo de imigração ao Brasil e migração interna. No Vale da 

Paraíba em São Paulo, onde o café encontra condições propícias para o 

desenvolvimento, é onde se iniciam as disputas pelas terras, a ocupação dos 

territórios dos índios e onde se registra os primeiros confrontos ente índios e colonos 

surgindo os matadores profissionais de índios. 

 Gagliardi (1989) descreve que um padre que tivera a ajuda de dois índios 

guaranis tentando contatar os índios Kaingang foram mortos por índios que estavam 

camuflados as margens do rio. Em Santa Catarina com os índios Xoklen houve os 

primeiros choques armados com os imigrantes que queriam legitimar suas terras, 

esse fato segundo o autor serviu de base para uma ideologia que colocava o índio 

como um animal, um perigo, que devia ser combatido, levando dessa forma a 
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criação do bugreiro6 que levou a cabo essa luta de forma cruel contra os índios com 

o apoio da sociedade por estarem defendendo os interesses dos colonos. 

 “Foi à força das armas dos próprios colonos e, sobretudo, 

enchendo a mata de bugreiros profissionalizados, que a colonização 

prosseguiu pelo vale do Itajaí, levando a frente de lutas sempre 

adiante. Mas com o avanço da colonização estreitavam-se os 

conflitos. Nos primeiros anos deste século, em plena vigência do 

regime republicano, todos os governos estaduais e municipais das 

zonas que tinham índios hostis, tanto o de Santa Catarina como o do 

Paraná, destinavam verbas orçamentárias especiais para estipendiar 

bugreiros. É certo que essas certo que essas carnificinas causavam 

revoltas em muitos lugares e levaram a criação de associações de 

amparo aos índios, mas nenhuma delas passou das pregações 

humanitárias. E estas pouco adiantavam, pois ninguém podia 

convencer os colonos apavorados de que não podiam matar índios, 

que por vezes, também os matavam” (Ribeiro,1996:128). 

 Todas essas atrocidades que tiveram apoio de setores retrógrados 

representados pelo cientista Ihering, diretor do museu paulista, que chegou a propor 

o extermínio dos índios Kaingang de São Paulo, chegou ao conhecimento dos 

órgãos internacionais na forma de denúncias, o que levou a criação do Serviço de 

Proteção aos Índios em 1910. 

 Antes disso preparava-se o terreno para o incremento da industrialização no 

país com projetos de modernização como a construção das linhas telegráficas 

unindo o sul ao norte do país. Colocar em pratica tais projetos implicava 

necessariamente o enfrentamento com os índios que habitavam o percurso a serem 

construídas as linhas telegráficas. 

 Os projetos tiveram como chefe o general Rondon- comissão precursor do 

indigenismo brasileiro (Pacheco de Oliveira e Freire, 2006)- que ficou conhecido e 

respeitado por sua forma de tratamento e relacionamento com os índios chegando 

ao ponto o principal defensor das terras indígenas. Rondon defendia a idéia de que 

a adesão dos índios ao projeto deveria ocorrer espontaneamente e lograr êxito em 

sua execução dependia do seu consentimento. Seu lema: “morrer se preciso for 

                                                 
6Conhecidos pela forma impiedosa com que lutavam contra o índio, era um profissional na época e 
podia ser contratado contra-atacar os índios e recebia apoio econômico do governo e ajuda de 
homens fortemente armados. (Gagliardi, 1989). 
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matar nunca” o seguiu por todo seu trabalho e influenciou os indigenistas expoentes 

da época. (Gagliardi, 1989).  

 A fundação do Serviço de Proteção aos Índios foi uma conseqüência da luta 

de setores progressistas, pressão internacional, comoção nacional, visibilidade na 

imprensa e uma ideologia positivista que acreditava ser o caminho mais viável e 

justo, oferecer condições para que os índios caminhassem rumo ao status de 

civilizados.  

 A criação do Serviço de Proteção aos Índios inaugura novo tipo de 

política indigenista: os índios passam a ter o direito de viver segundo suas 

tradições, sem ter de abandoná-las necessariamente; a proteção é dada aos 

índios em seu próprio território, pois já senão se defende a idéia colonial de 

retirar os índios de suas aldeias para fazê-los viver em aldeamentos 

construídos pelos civilizados; fica proibido o desmembramento da família 

indígena, mesmo sob pretexto de educação e catequese dos filhos; garante-

se a posse coletiva pelos indígenas das terras que ocupam, e em caráter 

inalienável; garante-se a cada índio os direitos do cidadão comum, exigindo-

se dele o cumprimento dos deveres segundo o estagio social em que se 

encontre” (Melatti: 2007: 253). 

 A revolução de 30 e a ascensão da burguesia urbano-industrial trouxeram 

mudanças a política indigenista emancipando o índio da tutela orfanológica e criando 

o ministério dos negócios, trabalho, indústria e comércio que incorporou diversos 

órgãos, dentre os quais o SPI  mas quatro anos depois passou para o ministério da 

guerra cujo objetivo era fazer dos índios soldados protetores das fronteiras. 

 Em 1939 através de decreto o SPI passa a fazer parte do Ministério da 

agricultura a partir do entendimento de que é necessário encaminhar o índio nos 

trabalhos agrícolas tornando-os úteis e contribuir junto com os outros trabalhadores 

para o desenvolvimento do país. Nesse período coincide com o estabelecimento da 

etnologia cujo objeto de estudo era o indígena, passou a influenciar diretamente a 

política do SPI a partir de estudos realizados por etnólogos como Roberto Cardoso 

de Oliveira e Darcy Ribeiro que também figuraram nos quadros profissionais daquele 

serviço.  

 Em seus 57 anos de existência o SPI e sofreu inúmeras crises, passou por 

três ministérios e foi acusada de genocídio e os ecos negativos desse crime foram 

ouvidos internacionalmente baseado num relatório de mais de cinco mil paginas com 
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provas de corrupção e massacre de grupos indígenas, fato que levou sua extinção 

em 1967.  

 De acordo com a visão de Gomes (1988) “a principal contribuição do SPI ao 

indigenismo nacional está na efetivação de uma política de respeito à pessoa do 

índio, de responsabilidade histórica por parte da nação brasileira, pelos destinos dos 

povos indígenas que habitam o território nacional; e de modo dedicado e altruísta 

pelo qual os seus agentes foram treinados para atender as necessidades básicas 

dos índios”  

 Sousa Lima (1992) de maneira mais crítica e conjuntural coloca que:  

 “A extinção do Serviço e a criação da FUNAI, em 1967, ainda que 

atendendo também a uma necessidade de conferir, no plano internacional, 

visibilidade positiva aos aparelhos de poder de Estado do pais- fruto da 

importância do financiamento externo para as transformações que se queria 

implementar-, devem ser entendidas como dentro de um movimento mais 

geral da redefinição da burocracia de Estado, realizado nos anos de 1967-8, 

quando se preparava mais um fluxo de expansão econômica e da fronteira 

agrícola no país, com a conseqüente montagem de alianças e esquemas de 

poder que a ditadura militar implantaria” (Sousa Lima, 1992:170). 

 Com a extinção do SPI, cria-se em seu lugar a Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI cujo objetivo era resolver à questão indígena integrando-os a nação 

brasileira, entretanto, a constituição de 1969 trouxe um retrocesso aos povos 

indígenas, pois suas terras passam a ser da união restringindo-se a eles a posse e a 

inalienabilidade. A partir de seu artigo 198 foi elaborado e publicado em 1973 o 

Estatuto do Índio. 

 A FUNAI é criada com os mesmos princípios que nortearam as ações do SPI 

e com as mesmas contradições, Oliveira e Freire (2006:131) citando Magalhães 

(2003) colocam que tais princípios são: “respeito a pessoa do índio e as in 

instituições e comunidades tribais” associado a “aculturação espontânea do índio” e 

a promoção da educação de base apropriada do índio visando sua progressiva 

integração na sociedade Nacional” 

 Os autores afirmam que apesar da preocupação do órgão com a preparação 

do quadro funcional criando inclusive cursos de formação técnica em indigenismo 

que formaram chefes de postos indígenas que levaram a cabo as formas de contato 
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rondonianas atualizadas e acrescentam que o pós- contato continuara levando 

doenças, fomes e morte. Citam o caso dos índios Kren akarore do Paraná que 

morreram mais da metade em 1974.  

 A partir dos anos 80 a FUNAI não tem mais o poder de demarcar terras 

indígenas perdendo legitimidade ao mesmo tempo em que crescem e se tornam 

conhecidos os trabalhos de antropólogos e indigenistas defensores da causa 

indígena e o contexto onde as muitas vozes aparecem no cenário nacional 

influenciando a construção da política surgem também as dos indígenas que 

começa a reivindicar seus direitos e participar do processo de democratização do 

país. 

 “Nos seus quarenta anos de existência a FUNAI 

passou por duas fases. Na do governo militar, sob a qual foi 

criada, teve de conviver com estrito controle governamental, 

que começou pela extinção de seu conselho Diretor, cujas 

atribuições passaram ao seu presidente, cargo quase sempre 

ocupado por militar, que tinha outros mais entre seus 

assessores e diretores de departamento... ( ) Com o 

restabelecimento do regime democrático, as relações dentro 

do órgão se tornaram menos tensas e apressou-se o ritmo do 

processo de reconhecimento, demarcação e homologação 

das terras indígenas”. (Melatti, 2007: 254). 

 A partir da tutela jurídica da FUNAI, o indígena é considerado relativamente 

incapaz, Souza (1981) fazendo uma análise da luta indígena coloca que a FUNAI 

quando estava vinculado ao extinto Ministério do Interior estava submetido a sua 

política desenvolvimentista com projetos de grandes empresas nacionais e 

internacionais “Justamente do ministério que tem incentivado a exploração das 

regiões que incluem territórios indígenas. O absurdo da situação é claro, é como 

colocar uma raposa para cuidar de um galinheiro” (Marcio Sousa,1981:16-17). 

 O autor afirma que o governo entende a posse da terra como sendo privado o 

que diverge do modo como os povos concebem propriedade e como lidam e 

organizam seus territórios e seus modos de vida. Diante dessa questão surge uma 

questão bem atual que é a mola propulsora de toda a luta indígena na atualidade, a 

autodeterminação. 
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  O que é notório da história da política indigenista é a que as mudanças 

operadas no modo e na estrutura dos dois órgãos criados para por em pratica a 

relação institucionalizada com os índios, mudaram apenas sua forma, mas o 

conteúdo permaneceu o mesmo de modo a perpetuar o escopo de sua política. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

A QUESTÃO INDÍGENA E O MOVIMENTO INDÍGENA NA AMAZÔNIA 

 

 

1- Reação e resistência: O movimento indígena 

  

A produção teórica sobre os movimentos sociais revela uma controvérsia que se 

refere à definição do conceito do vem a ser de fato um movimento social e as 

características que indicariam sua existência. Não há um consenso em torno dessa 

questão, os autores ora possuem visões divergentes nas interpretações, ora 

partilham dos mesmos princípios sobre o que vem a ser ou não um movimento 

social.  

 Há autores que falaram em uma crise do conceito de movimento social 

(DOIMO, 1991). De um lado se defende que, para haver movimento social, é 

necessário que haja protesto, contestação, do contrário não há movimento social. 

De outro lado, há argumentos que defendem que movimento social é uma categoria 

história e que, portanto, muda com o tempo, não sendo necessariamente o caráter 

de protesto que o define. 
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 Amman (1991) alega que coletividades de caráter promocional não chegam a 

ser movimentos sociais de fato, por não terem corte contestatório e que mesmo as 

Associações de moradores que se organizam para reivindicar melhorias no bairro e 

o fazem em ação cooperativa com o Estado, não em confronto com ele, não chegam 

a ser movimentos sociais, pois estes supõem confronto, não a mera cooperação. Na 

visão da autora todo movimento social passa necessariamente pelas relações de 

produção e contra determinados aspectos destas relações é que o movimento social 

protesta. 

“Todo movimento social carrega em si o germe da insatisfação, do protesto 
contra relações sociais que redundam em situações indesejáveis para um 
grupo ou para a sociedade, sejam elas presentes ou futuras. Os 
camponeses protestam contra a falta de terra para trabalhar (situação 
presente); os grandes proprietários rurais protestam contra o projeto de 
reforma agrária, que ameaça desapropriar suas fazendas (situação futura)”. 
(1991:230) 

 Os trabalhos de Moisés, (1978) e Kowarick (1985) podem ilustrar a questão 

do caráter de protesto, pois esses autores realizaram diversos estudos sobre os 

protestos populares e movimentos sociais urbanos das décadas de 70 e 80. No texto 

“A revolta dos suburbanos” Moisés analisa as revoltas populares contra os 

freqüentes atrasos dos trens suburbanos, os numerosos acidentes mortais e a 

elevação dos preços da passagem nas regiões do grande Rio, São Paulo e das 

cidades satélites de Brasília. A hipótese do autor para tais revoltas violentas são as 

duras condições de vida a que estão submetidas as massas no contexto do regime 

militar. Para o autor há uma eficácia política nessas ações que opera ao nível dos 

efeitos que provoca diante do Estado e dos próprios movimentos. 

“Esta eficácia, no caso, estaria dada na medida em que, assumindo as 
características de “protesto selvagem”, não apenas elas mobilizam esse 
estado para responder à sua ação (mesmo que essa resposta seja a 
repressão e a força), mas também afirmam diante delas mesmas a sua 
própria potencialidade como força social capaz de intervir, de alguma forma, 
na sociedade”(MOISÉS, 1978:22). 

 Valladares (1985) estudou a revolta dos trabalhadores da construção civil no 

Rio de janeiro, que estavam submetidos a condições objetivas de exploração que 

propiciaram a emergência dos quebra-quebras que se alastraram por sete cidades 

brasileiras. O autor trata especificamente dos “quebras” ocorridos no metrô do Rio 

de janeiro ocasionados pelas condições de exploração da força de trabalho no 

canteiro de obras do metrô às quais trabalhadores trabalhavam mais de 15 horas 
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por dia, onde acidentes de trabalho eram freqüentes e a alimentação (obrigação 

contratual) era quase sempre descontada em folha. 

 Desiludidos, e vendo serem reforçadas as condições limites de sua 

sobrevivência, os operários do metrô foram pouco a pouco sendo levados a apelar 

para um recurso com o qual já estavam familiarizados que dispensava qualquer 

mediação institucional e que faz apelo à violência coletiva: os quebra-quebras”. 

(VALLADARES, 1985:77) 

 De outro lado, Touraine (1994) afirma que uma luta reivindicativa não é por si 

mesma um movimento social, ela pode ser defesa corporativa e até pressão política. 

Para o autor, movimento social ao mesmo tempo em que é conflito social, é um 

projeto cultural pois visa a realização de valores culturais e a vitória sobre um 

adversário social. 

“Um movimento social não é apenas um conjunto de objetivos; supõe 
também a participação de indivíduos em uma ação coletiva. A 
formação de movimentos, ao mesmo tempo fracos, porque 
dispersos, e muito fortes, porque decididos a autogerenciarem-se, a 
definirem por si mesmos seus fins e meios, sem que estejam 
subordinados a partidos ou a teóricos, deve criar novas formas de 
ação coletiva” (1994 :138) 

 Contrariando os conceitos antagônicos de Ammann e Touraine, Gohn afirma 

que a luta social se apresenta historicamente de várias formas, os movimentos são 

uma das formas de luta e a luta nunca morre. “Se eles estão em baixa em termos de 

mobilização, outras formas estão operando na construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária e contra as injustiças sociais” (GHON, 1998: 12).  

 Movimento social para a autora refere-se à ação dos homens na história, esta 

ação envolve um fazer e um pensar por meio de um conjunto de idéias que motiva e 

dá fundamento à ação, ou seja, trata-se de uma práxis. Para ela pode-se ter duas 

acepções de movimento. Uma ampla, que não depende de paradigmas teóricos, se 

refere à luta social dos homens e a outra que se refere a movimentos sociais 

específicos, concretos, datados no tempo, e localizados num espaço determinado. A 

autora sintetiza o conceito de movimento social colocando que:  

“Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 
sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas 
sociais, articuladas em certos cenários da conjuntura 
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socioeconômica e política de um país, criando um campo político de 
força social na sociedade civil”. (Ghon, 2000: 251). 

 Dentro da primeira acepção a categoria básica é a de luta social, que tem um 

caráter cíclico comparando os movimentos como as ondas das marés, mas isso 

ocorre não por causas naturais, do contrário, estaríamos fazendo uma análise 

etapista-evolucionista do fenômeno. “Os movimentos vão e voltam segundo a 

dinâmica do conflito social, da luta social, da busca do novo ou 

reposição/conservação do velho”. Na segunda acepção de movimento a categoria 

fundamental é a de força social, que se traduz numa demanda ou reivindicação 

concreta, apropriada por um grupo e que se torna eixo norteador da luta desse 

grupo. 

 A autora faz uma proposta metodológica para a análise dos movimentos 

sociais colocando os elementos e categorias básicas para o estudo dos movimentos 

sociais. Primeiramente deve-se considerar dois ângulos, um interno e outro externo 

que se completam e compõem uma visão de totalidade dos diversos grupos. Do lado 

interno os movimentos sociais constroem repertórios e demandas segundo valores, 

crenças, ideologias e organizam as estratégias de ação que os projetam 

exteriormente, portanto, os elementos básicos de um movimento social a serem 

pesquisados do ponto de vista interno, como parte de suas categorias de análise 

são suas demandas, reivindicações, os repertórios de ações coletivas que geram, 

composição social, e suas articulações. 

 Do ponto de vista externo deve-se considerar o contexto do cenário 

sóciopolítico e cultural em que se insere os opositores, se for o caso, as articulações 

e redes externas construídas pelas lideranças e militantes e as relações com outros 

movimentos e lutas sociais, suas relações com órgãos estatais e demais agências 

da sociedade política, com a igreja e diversas outras formas de religião e atores da 

sociedade civil, os empresários e a mídia em geral. 

 A autora acrescenta que os anos 90 os movimentos sociais também foram 

caracterizados por um decréscimo de alguns tipos de mobilização de massas, o tem 

levado a uma interpretação que vêem os movimentos como ultrapassado, como 

parte do passado. A autora discorda dessa interpretação e considera os movimentos 

atores fundamentais no atual momento político brasileiro. 
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 O que ocorre para ela, é que as formas de manifestações se transformaram e 

tiveram que se adaptar ao novo contexto de globalização da economia, sendo 

exigido um posicionamento mais propositivo por parte desses movimentos. Neste 

cenário emergem a política de orçamento participativo, as cooperativas populares, 

os programas de ajuda mútua, as empresas que agem dentro do espírito da 

filantropia empresarial e integram junto com as ONG´s, o terceiro setor. Nesse 

contexto os movimentos sociais se originam fora da esfera produtiva e dos canais 

convencionais de mediação política, eles nascem em espaços fortemente marcados 

por carências referidas ao crescimento e crise do Estado capitalista. (DOIMO, 1991). 

 Touraine assinala que “Um movimento social é ao mesmo tempo um conflito 

social e um projeto cultural. Isso é verdade tanto no que se refere ao movimento dos 

dirigentes como ao dos dirigidos. Ele visa sempre a realização de valores culturais, 

ao mesmo tempo que a vitória sobre o adversário social”(1995 p. 254). 

 Para ele não existe movimento social na sociedade industrial enquanto os 

operários se opõem à industrialização, quebram máquinas ou resistem à novas 

técnicas, desde que essas técnicas ameacem seus empregos. Movimento não é 

apenas um conjunto de objetivos; supõe a participação de indivíduos em uma ação 

que além de ser coletiva, deve ser propositiva.  

 Na produção teórica produzida sobre movimentos sociais, pode-se detectar 

respostas acerca dos problemas que envolvem as formas organizativas, as ações 

coletivas e as mobilizações existentes no tecido social na realidade brasileira e o 

movimento indígena não foge ao contexto social, econômico e político no conjunto 

dos movimentos sociais com suas especificidades e formas próprios de mobilização 

e auto-definição, sobretudo, no contexto amazônico brasileiro.  

Para compreender a questão indígena na Amazônia é indispensável entender 

as especificidades históricas que permeiam sua identidade no seio da sociedade 

brasileira e o papel a ela dispensado desde a colonização até os dias atuais pela 

sociedade nacional e internacional. 

 Os dados oficiais do IBGE de 2000 indicam que só na Amazônia existem 

270.211 índios dentre os quais 61.689 vivem nas cidades, entretanto, outros órgãos 

de pesquisas tentaram realizar a contagem e identificação dos indígenas como a 
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Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, FUNASA, FIOCRUZ dentre 

outros, o que revela a divergência existente.  

 Gersem (2006) ressalta que a FUNAI e a FUNASA com números muito 

inferiores em decorrência dos métodos adotados para obter os dados e pelo fato de 

que esses órgãos levam em conta apenas as populações reconhecidas e 

registradas oficialmente não considerando os habitantes considerável número 

daqueles que hoje habitam as cidades, mas que não deixam de ser índios por esse 

fato e ainda existe um número significativo daqueles que vivem “isolados” e que 

estão fora desses dados oficiais. 

 Bernal (2009) ao realizar um estudo sobre índios urbanos em Manaus divulga 

inúmeros exemplos e afirma que o governo federal é o único órgão com capacidade 

técnica de realizar tal tarefa em nível nacional, regional e local e que não é possível 

termos um número preciso das populações indígenas no Brasil. 

 Para ele esse fato se deve ao critério de “definição” ou “adesão” a categoria 

de índio e não índio, que há uma parcela deles que podem ser considerados 

originalmente ou descendentes de indígenas que assumem sistematicamente sua 

identidade étnica ou parentesco ou simplesmente as rejeitam. 

  A partir da institucionalização da questão ambiental nos anos 90 onde 

os olhos do mundo passaram a ver a sustentabilidade do meio ambiente, 

principalmente da Amazônia como um dos caminhos para a salvação do planeta, 

muito se tem escrito e falado em termos globais sobre a sua biodiversidade e 

riqueza natural. Entretanto, as preocupações sobre sua sociodiversidade enquanto 

parte integrante dessa riqueza tem sido discutida apenas como uma questão restrita 

aos antropológicos e indigenistas. 

 O conceito de Desenvolvimento sustentável tomou fôlego e forma quando o 

Relatório Nosso Futuro Comum (1991) foi publicado pela Comissão Mundial sobre e 

Meio ambiente e Desenvolvimento faz um sombrio e assustador diagnóstico e 

prognóstico sobre a situação mundial e a sobrevivência das nações. O conceito de 

desenvolvimento sustentável se assenta numa ótica em que assegure as 

necessidades da vida presente sem comprometer e as futuras gerações.  

 O Relatório Brundtlan, como ficou mundialmente conhecido, destaca a 

pobreza como um dos principais motores dos problemas ambientais no mundo 
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sendo inútil abordar o tema sem levar em conta os fatores subjacentes a pobreza e 

a desigualdade mundial. Os dados publicados sobre o crescimento vertiginoso das 

populações no mundo trariam como conseqüência um considerável abalo na 

integridade física dos recursos naturais; o aquecimento da camada de Ozônio 

elevaria o nível do mar a ponto de inundar cidades inteiras próximas ao litoral e aos 

deltas dos rios; a desertificação ameaçaria a produção agrícola e os 

desflorestamentos que poria em risco o equilíbrio dos ecossistemas regionais e a 

vida humana. 

 Todos os aspectos considerados no referido relatório foram amplamente 

discutidos, o conceito de desenvolvimento sustentável foi disseminado pelos quatro 

cantos do planeta e os caminhos para evitar os prognósticos levantados são 

repercutidos até os dias atuais e transformados em ações e atitudes ambientalmente 

sustentáveis. Os estados em sua tripla esfera de atuação têm realizado muitos 

programas, planos e projetos7 levando em conta o desenvolvimento com 

sustentabilidade. Organizações não governamentais, institutos, organizações 

internacionais e comunidades associativas integrantes do chamado terceiro setor, 

também se proliferaram e entraram no objetivo de “salvar o planeja”. 

 Apesar de todos os esforços e avanços na concepção do desenvolvimento 

Guimarães (1994) pondera que em relação às soluções definitivas, houve poucos 

avanços, pois as ações continuam atreladas ao receituário neoliberal com soluções 

alicerçadas as margens do sistema econômico e financeiro internacional. 

 O autor vê um descompasso entre princípios de sustentabilidade e os 

objetivos do mercado, noções como “Longo prazo” e “futuras gerações não 

coincidem com “otimização” e “curto prazo” são exemplos da suspeita de quais 

seriam os atores sociais que pagariam e caro com tais processos de mudança. 

 Guimarães (1994) defende que é necessário, antes de tudo, o fortalecimento 

do Estado e sua democratização e afirma que é a via única e necessária do 

desenvolvimento, pois a lógica do mercado não permite produzir bens coletivos e 

pode fazer frente ao poder das transnacionais, mas submetendo-o aos interesses da 

sociedade civil. Sugere ainda que o debate do desenvolvimento sustentável deveria 

                                                 
7 Um dos documentos norteadores das políticas é a agenda 21 um grande plano mundial orientador 
dos processos de transição para a sustentabilidade contendo 40 capítulos e 115 áreas prioritárias de 
ação conjunta. 
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seguir alguns alguns critérios em nossos países, quais sejam: A Sustentabilidade 

ecológica, ambiental, econômica, social e política que se   democratização da 

sociedade em nível micro e democratização do Estado em nível macro e em sua 

análise o desenvolvimento sustentado é um desafio eminentemente político. 

 “O Estado continua representando, ainda que com sérios 

problemas de legitimidade, um ator privilegiado na ordenação da luta 

de interesse, na orientação do processo de desenvolvimento e para 

que se possa forjar, em definitivo um pacto social que ofereça 

sustentação as alternativas de solução da crise de sustentabilidade. 

Privilegiar, portanto, a democratização do Estado com relação a 

democratização do mercado deve-se mais que a uma motivação 

ideológica, a uma constatação pragmática” (Guimarães), 1994:130). 

 Apesar do pequeno avanço em nível do debate e a associação simbólica 

(Costa, 1995) da Amazônia com a ecologia, o que se pôde ver na Amazônia em toda 

sua histórica colonização, sobretudo a partir da década de 70 com a implementação 

dos chamados “Grandes projetos” (Castro, 1995) é uma desenfreada e esmagadora 

política de desenvolvimento para Amazônia alcançar o patamar de desenvolvimento 

do resto do país. 

 Para os objetivos do trabalho é relevante perceber a dinâmica histórica que 

levou os povos indígenas a sua quase extinção e sua inesperada recuperação e 

resistência a todas as formas de exploração. Entender neste contexto como os 

povos indígenas resistiram e continuam nos dias atuais a empreender formas de 

organização e enfrentamento com a sociedade nacional. 

 O período marca a criação do Conselho Indigenista Missionário- CIMI- 

e o início das assembléias indígenas onde inúmeras lideranças indígenas de todo 

país reuniam-se para discutir seus principais problemas e reivindicações como a 

necessidade de união das nações indígenas e a luta pela terra. Por outro lado, levou 

a uma crescente repressão contra a organização dos índios.  

 Alguns movimentos desse período marcaram época e alguns, existem 

até os dias atuais como o movimento dos Sem Terra que foi criado em 1979 em 

Santa Catarina. Muitos movimentos importantes como o Movimento Custo de Vida 

em São Paulo, ligado às ações da igreja católica através da organização das 

Comunidades Eclesiais de Base.  
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 Em relação ao papel do CIMI Sousa (1981) defende que a ele coube 

um papel revolucionário e levar não a boa nova evangélica, mas o reconhecimento 

de seus problemas e as formas mais adequadas de enfrentá-los. Acrescenta ainda 

que quaisquer que sejam aqueles que empreendem participar com os índios da luta 

contra-hegemônica, deverão aprender muito com o CIMI. 

 Coloca ainda que esse confronto econômico terá forças quando for 

uma luta conjunta assumida pelos trabalhadores, é o caminho e força capaz de 

barrar o genocídio e encaminhar a luta pois a sociedade brasileira não esta dividida 

em “brancos” e “índios” mas entre explorados e exploradores. 

 Segundo dados publicados por Pacheco e Freire (2006) o CIMI durante 

nove anos apoiou dezesseis assembléias nacionais de lideranças indígenas - de 

1974 a 1983- através de logística e apoio financeiro e foi com seu apoio que as 

emendas constitucionais de 1988 foram elaboradas. 

 Os anos 80 foram denominados por alguns analistas de “a década 

perdida” em decorrência do modelo econômico vigente, caracterizado pela 

concentração de renda, acirramento das desigualdades sociais e desemprego é 

também considerada a “Era da participação” no Brasil e se caracteriza pela parceria 

da sociedade civil com o Estado. os movimentos sociais não mais deveriam “estar 

de costas”8, mas nos dizeres de Ammann (1991)  deveriam estar de frente para o 

Estado reivindicando direitos historicamente negados. 

 Quando os movimentos passaram a negociar com o Estado, houve 

uma influência recíproca que leva o Estado a reelaborar sua política introduzindo na 

Constituição de 1988, mecanismos de participação das classes na gestão e controle 

da coisa pública, acarretando mudanças significativas na política brasileira, 

inaugurando uma nova cultura onde foram nitidamente demarcados os direitos do 

cidadão. 

 Enquanto nos anos 70 e início de 80 era a sociedade civil o principal 
sustentáculo de apoio dos movimentos, destacando-se setores da igreja 
católica, no final dos anos 80 passa a ocorrer uma transferência de apoios 
para a sociedade política, que deixa de ser na figura do Estado, o “inimigo 
aparente” dos movimentos populares (idem, 1991:15). 

                                                 
8 Ver Evers, 1983. 
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 De acordo com Sader (1995) o período compreendido entre 78 e 85, 

os movimentos sociais foram um dos elementos da transição política e expressaram 

tendências que indicavam a perda do sistema político instituído. 

Apoiando-se nos valores da justiça contra as desigualdades 
imperantes na sociedade; da solidariedade entre os dominados, os 
trabalhadores, os pobres; da dignidade constituída na própria luta em 
que fazem reconhecer seu valor; fizeram da afirmação da própria 
identidade um valor que antecede cálculos racionais para a obtenção 
de objetivos concretos (...) colocaram a reivindicação da democracia 
referida às esferas da vida social em que a população trabalhadoras 
está diretamente implicada: nas fábricas, nos sindicatos, nos serviços 
públicos e nas administrações dos bairros (Sader, 1995:313) 

O autor se refere a um novo sujeito que foi criado pelos próprios movimentos 

populares do período acrescentando que as suas práticas revelam sujeitos que 

nasceram independente de previsões ou designações teóricas, um sujeito coletivo e 

descentralizado. Nesse período foram criados a União das Nações Indígenas-

UNIND em 1980 e em 1992 o Conselho de articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil- Capoib.  

 

2- A expansão da política indigenista na Amazônia 

 

 

 Para estudar os povos indígenas no Brasil a partir do contato com a 

sociedade envolvente, Melatti (2007) denominou de “frentes” aqueles segmentos 

que compõem os primeiros representantes da sociedade nacional a penetrarem uma 

região nunca ocupada antes por membros da sociedade brasileira denominado-as 

em quatro categorias: a frente extrativista, frente agrícola e frente pastoril e as 

grandes obras. 

 No que se refere a Amazônia, Buarque (1995) identifica quatro grandes 

períodos de integração da Amazônia: o Ciclo da Borracha, que em si esta 

subdividida em três; a frente agropecuária e minero-metalúrgica, a demanda por 

recursos naturais abundantes; e por último, como fonte fornecedora de informação 

genética. 
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 No contexto da colonização da Amazônia extrativista foram inúmeros 

produtos explorados comercializados no Brasil e na Europa como o cacau, cravo, 

canela, baunilha, salsaparrilha dentre outros cuja manutenção se davaà custa da 

mão-de-obra indígena.  

 Muitos trabalhos foram escritos sobre a construção histórica que destacaram 

a “alta Amazônia” (Porro, Marie e Casevitz, Taylor e Wright), sobre a “Amazônia 

Meridional” (Menéndez, amoroso, Turner dentre outros) e os projetos de 

modernização da Amazônia (Becker, Lins Ribeiro, Imbira, dentre outros). 

 Sobre essas frentes de expansão Cardoso de Oliveira (1978) ao examinar 

alguns processos de mudanças na Amazônia a partir de um sistema interétnico toma 

o exemplo dos Tukuna engajados na economia de coleta do látex quando 

seringalistas se apropriaram de suas terras no início do século XIX passando a 

condição de “servos” da gleba no “regime do barracão” sendo obrigados a manter 

suas roças de subsistência e pesca para não haver saídas a não ser consumir os 

produtos e prover suas necessidades neste barracão e pagando com o próprio 

trabalho. 

 Ao descrever sobre o período de exploração da borracha na Amazônia 

Ribeiro (1996) descreve os dois períodos que caracterizaram o ciclo da borracha, 

sendo que o primeiro era liderado pelos caucheiros que derrubavam as arvores para 

extrair o látex que se moviam constantemente atrás de novos cauchais. O segundo 

era caracterizado pelos seringais que levou os exploradores as terras baixas do vale 

do delta.   

Esse caráter móvel da industria extrativa a torna muito mais destrutiva 
para a população indígena porque vai alcançá-la onde quer que 
esteja. Enquanto a economia agrícola ou pastoril a expansão se faz 
de forma mais ou menos contínua, o seringal segue sempre a frente, 
rompendo qualquer veleidade de resistência por parte do índio, 
deixando um deserto atras de si e espichando cada vez mais os seus 
caminho (Ribeiro, 1996: 37-38). 

 Da Matta e Laraia (1978) ao analisar as conseqüências do contato dos 

castanheiros com os índios suruí e akuawa-asurini e os índios gaviões na região do 

Tocantins as atividades urbanas, a economia extrativista, navegação e estrada de 

ferro possibilitou o contato daqueles índios com diversos tipos de pessoas, inclusive 

migrantes que se fixaram ali para fugir da seca do nordeste. 
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 Para os Suruí e akuawa-asurini índios o contato representou um saldo 

negativo rompendo com sua estrutura sócio-econômica, pois foram atraídos para 

fora de seus territórios causando epidemias de gripe que levou a morte de inúmeros 

deles. Quanto aos índios Gaviões, que deixaram suas aldeias e passaram a viver na 

cidade levou-os a uma situação de completa dependência e subserviência e que 

provocou também mortes por gripe, sarampo e pneumonia e se tornaram 

dependentes da caridade dos habitantes locais. 

 Em relação à frente agropecuária as áreas de criação de gado não utilizavam 

a mão-de-obra indígena fazendo com que perdessem suas terras sem 

aproveitamento do seu trabalho, no sul do Maranhão a frente entraria em contacto 

com os Craôs; ao avançar o Tocantins e penetrar o norte de Goiás, cruzou com os 

os apinajés; e no Pará estabeleceu contacto com os caiapós. (Melatti, 2009). 

 Lopes da Silva (1992) ao resgatar a história dos índios Xavantes da região de 

Mato Grosso coloca que a utilização da mão-de-obra e das terras daqueles índios na 

produção de arroz durante o governo militar trouxe como conseqüência também 

uma dependência desses indígenas dos órgãos oficiais e ainda como conseqüência 

a autora afirma que a interferência na economia tradicional e nas condições 

nutricionais e de saúde foi resultado das novas relações de trabalho, inclusive as 

relações de assalariamento. 

 A Amazônia enquanto parte do Brasil e do mundo, não pode ser vista 

dissociada de um novo padrão de inserção na ordem planetária e sua ocupação 

recente como parte de um movimento de modernização e de globalização. A autora 

relembra que essa ocupação gerou uma valorização do espaço que provocou 

intensas disputas entre os atores sociais que integram a “malha técnico-política” e 

dos atores que integram a “malha socio-política, ou seja, os espaços ocupados pelo 

vivido, grupos sociais locais intensificando a disputa pela terra em disputa pelo 

território, onde se encontram jazidas de minérios e madeiras, mas também onde 

vivem índios, seringueiros, e agricultores (Becker, 1990). 

 Sua ocupação é recente e seguida de inúmeros planos estratégicos 

(POLAMAZÔNIA, PROBOR, Programa Grande Carajás- PGR (ver Sampaio 

Carneiro, 1995) dentre outros têm suas raízes ligadas à década de 70. As forças 

armadas também gestaram projetos militares de desenvolvimento para a Amazônia, 

cujo objetivo voltava-se ao controle militar no Brasil e a expansão da nação sobre o 
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espaço geográfico que é pensado por ele como uma forma reelaborada de guerra de 

conquista não apenas de terra, mas, sobretudo de populações dentre as quais as 

populações indígenas. (Souza Lima, 1990) 

 Muitos trabalhos foram escritos sobre o Projeto Calha Norte9, destaca-se uma 

coletânea de trabalhos organizada por Pacheco de Oliveira (1990) onde são 

analisados os processos de implementação desse projeto e suas implicações para 

os povos indígenas da região das “calhas do rio Solimões e amazonas” 

 As finalidades do Projeto Calha Norte seriam o incremento da presença militar 

na área, demarcação de fronteiras e incremento das relações bilaterais cuja principal 

característica é o sigilo por receio de despertar a manifestação de indígenas ou de 

regionais contra o projeto reverberando na mídia, o que atingiriaa imagem do país. A 

preocupação maior do projeto era assegurar a presença militar nas áreas de 

fronteira, sem, entretanto, garantir a terra para os índios exercendo forte controle 

sobre eles.  

 O autor frisa que dentro do orçamento do projeto há previsão de ampliação de 

postos indígenas, casas do índio dentre outros recursos, porém, a forma como é 

constituído representa uma continuidade de uma política que não favorece as 

condições de vida dos índios e nem os beneficia, posto que a política autoritária, 

assimétrica e burocrática não leva em conta as especificidades sócio-culturais dos 

povos indígenas, suas tradições e suas expectativas. (Pacheco de Oliveira, 1990). 

 Sobre os projetos hidroelétricos e mineradores inúmeros trabalhos foram 

produzidos, sobretudo a partir de debates com cientistas e intelectuais do país e do 

exterior chamados para refletir sobre a complexidade dos processos que deram 

lugar aos grandes empreendimentos que mudaram drasticamente as formas de vida 

humana na Amazônia brasileira, nelas incluídas os povos indígenas.  

 Os empreendimentos de grande escala, têm sido levados a cabo como parte 

estratégica da expansão do capitalismo e para criar condições para a ampliação da 

produção no Brasil. Como o espaço esta constantemente se organizando e 

desorganizando (Santos, 1995), o processo de implantação dos grandes projetos na 

                                                 
9 O projeto Calha Norte é um plano feito a margem do Plano de Desenvolvimento da Amazônia- PDA 
desenvolvido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDam por iniciativa do 
Conselho de Segurança Nacional cujo objetivo maior era a integração da região amazônica ao resto 
do país. 
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Amazônia tem provocado mudanças no espaço já habitado, na utilização de um 

grande contingente de força de trabalho e no modo de vida das populações que 

estão na área de influência desses projetos. Nesse sentido, Scherer Warren 1996, 

reflete que: 

A contribuição destas grandes obras implica uma considerável ocupação 
territorial, que pode ser em espaços desocupados, como em já habitados. 
Só mais recentemente está havendo interesse por pesquisas sobre as 
conseqüências sociais destes grandes projetos sobre as populações 
diretamente atingidas, habitantes das áreas de sua implementação e que 
são removidas de suas terras e/ou moradias” (WARREN, 1996:80). 

 As conseqüências da implantação desses grandes projetos se fazem sentir na 

Amazônia com o apoio do Estado brasileiro, através da dotação de infra-estrutura, 

da concessão de incentivos fiscais e de medidas diversas, o que tornou seu papel 

estratégico no processo de reestruturação da economia regional. (LÔBO, 1996). 

Uma das conseqüências evidenciadas pelo processo de implantação dos grandes 

projetos pode ser percebida através das novas formas de relações sociais 

estabelecidas cuja expressão maior é os movimentos de resistência e (re) 

organização de populações atingidas pelas grandes obras. 

 Se o nível de organização dos povos indígenas é maior em alguns 
casos, quem nos assegura que suportarão a pressão de um modelo 
amazônico de desenvolvimento imitativo que, sob o manto da defesa 
e da integridade territoriais, abre as portas da região a um processo 
que assume formas evidentes de destruição ecológica e danos 
insuperáveis para o povo amazônico?  
 Isso significa dizer que, a perseguirmos o modelo de imitação, 
mimético, que se espraia já em toda Amazônia, a conseqüência será, 
certamente danos ambientais e desaparecimento das populações 
autóctones. Jamais desenvolvimento gerado na própria Região como 
processo de bem-estar material e espiritual com respeito a identidade 
cultural dos amazônidas” (Imbiriba, 1990:39) 

 Os projetos de mineração representados pelo complexo ALBRÁS-

ALUNORTE no Para foram subsidiados pelo governo do Estado para instalação de 

uma fábrica de alumina e de alumínio primário no município de Barcarena. Sua 

origem está ligada a descoberta de bauxita na região do rio Trombetas e no 

município de Paragominas e ainda ao potencial hidrelétrico da região.  

 Para a implantação e infra-estrutura física do projeto, foi necessário 

desapropriar e remanejar as populações residentes na área em que seria construído 

o complexo industrial10. Essa área era ocupada por famílias que viviam em 

                                                 
10 A área objeto de desapropriação é formada por vários polígonos: Um com aproximadamente 1.500 
hectares, que se limita ao Norte com a fazenda Caripy, a Leste com o rio Murucuçá e o Barcarena, e 
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pequenos sítios desenvolvendo atividades relacionadas a pesca, a agricultura e ao 

extrativismo florestal. O processo de desapropriação e remanejamento das famílias 

foi registrado por alguns autores (MAIA E MOURA, 1995) que referem à maneira 

violenta com que foi executada a desapropriação das famílias que ocupavam essas 

terras.  

A população atingida aparece no planejamento de ocupação desse 
espaço, apenas como um entrave, um obstáculo a ser removido para 
a instalação da modernização da produção. O modelo 
desenvolvimentista é apresentado como um fenômeno irreversível e 
ela só é objeto de preocupações pelo Estado porque está ocupando 
um espaço redefinido pela racionalidade do grande empreendimento 
(MAIA E MOURA, 1995:225). 

 A partir da instalação dessas empresas, ocorreram mudanças na vida 

cotidiana das populações atingidas. Plantenberg, (1994), reflete sobre as 

conseqüências negativas da produção e impactos do alumínio sobre as populações 

da região norte, a expulsão dos pequenos produtores, índios e pescadores é a 

conseqüência da grande demanda por terras, que é um fato característico da 

implantação dos grandes empreendimentos na Amazônia. Nesse processo são 

desprezadas as formas duradouras de produção dos pequenos agricultores, 

coletores, caçadores e pescadores que vivem nas regiões de interesse das 

empresas. 

 Dentro desse contexto, nenhum desses projetos foi tão nocivo aos povos 

indígenas quanto o deslocamento de inúmeros deles para dar lugar aos projetos 

hidroelétricos para a Amazônia que atingiu grupos indígenas de diversas etnias 

como os Parakana (Magalhães, 1991 e 1993) Parkatêjê (Ferraz, 1996) e os Waimiri-

atroari (Baines, 1996).  

 Berno de Almeida (1996) define como “deslocamento compulsório” o conjunto 

de processos constrangedores em que grupos, segmentos sociais (camponeses) 

e/ou etnias (povos indígenas) sem opção de defesa, são obrigados a deixar seus 

locais de moradia e de histórica ocupação para dar passagem a grandes 

empreendimentos de interesse dos mais poderosos. 

                                                                                                                                                         
a Oeste com a vila de Itupanema. O outro polígono com aproximadamente 1.950 hectares, se limita 
ao norte com a área de expansão de Barcarena, a Leste com a Rodovia PA-151 e a Oeste com o rio 
Itaporanga. Por último, o polígono com aproximadamente 2.654 hectares, que se limita ao Norte com 
o rio Barcarena, ao Sul com a proteção da linha de transmissão da Eletronorte, a Leste com o rio 
Itaporanga e o rio Guajará e a Oeste, com o rio Barcarena. (RELATÓRIO DE PESQUISA DO IDESP) 
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 A instalação da Hidrelétrica da Cachoeira de Samuel em Roraima atingiu a 

população indígena Urue-Wau-Wau e amundaua que ocupava a Bacia do Jamari 

além de outros grupos “isolados” como Karitiana, Urupain e Miguelanos (Simonian, 

1996). De acordo com Simonian, para estes indígenas não houve compensação em 

decorrência das obras de construção da hidrelétrica, eles foram completamente 

ignorados sob o argumento da impossibilidade de identificar o número de tais 

populações na área.  

 Sobre a construção da hidrelétrica de Balbina na década de 70, localizada no 

rio Uatuma no estado do amazonas, que provocou o alagamento de cerca de 

235.000 ha de terras de ocupação tradicional dos índios Waimiri-atroari, foram 

deslocadas duas aldeias indígenas chamadas Tapupuna e Taquari.  (Santos, 1996). 

 O autor lembra que o autoritarismo do projeto impediu que estudos 

antropológicos foram impedidos de continuar e missionários do CIMI que defendiam 

os índios e denunciavam tragédias vivenciadas por eles em decorrência de outros 

projetos, foram proibidos de entrar na área. Fica claro dessa forma a forma 

autoritária e assimétrica com que foram levados a efeito os projetos nessas áreas. O 

trabalho de Baines (1996) confirma que os antropólogos independentes da FUNAI 

foram impedidos de acompanhar o processo de deslocamento compulsório efetuado 

pela Eletronorte em convênio com a FUNAI. 

 Os trabalhos do “Programa Waimiri-atroari” cujo objetivo era a construção do 

reservatório da hidrelétrica, atingiu toda a rede hídrica do rio Uatuma e o Igarapé de 

Santo Antônio do abinari que duraria 25 anos, iniciou sem a anuência dos povos 

cujo nome faz referência o projeto. 

 Baines cita (1988) para afirmar que no ano de 1987 faltavam poucos sete 

meses para o represamento do rio e nada havia sido feito ou planejado em relação 

ao destino dos povos indígenas que tiveram prejuízos incalculáveis por qualquer 

quantia ou valor monetário. 

 Como resultado desse contato autoritário o autor afirma a ocorrência de 

mortes em massa devido o contato repercutir em inúmeras epidemias e doença 

aquelas populações e cita os números referentes a esse dado. Dos 1.500 indivíduos 

em 1974, em 1983 a população estava reduzida a exatos 332 indivíduos dos quais 

164 homens e 168 mulheres dentre os quais 216 estavam na faixa dos 20 anos. Ele 
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relata ainda a pratica de relacionamentos sexuais entre os funcionários da FUNAI e 

as mulheres indígenas sob o argumento de serem indígenas, eles obtinham o aval 

da própria instituição para realizar tais praticas. 

 Entre os anos de 1975 e 76 iniciavam-se especulações na região onde seria 

construída a Usina Hidrelétrica de Tucuruí-UHT sobre o espaço que seria ocupado 

pela referida represa. Aos moradores que viviam da caça, pesca de cultivo de 

produtos para subsistência foi motivo de surpresa quando os representantes da 

Eletronorte os notificava de que aquele espaço habitado por décadas pelas 

populações locais pertencia aquele órgão, ou seja, não era de direito daquelas 

famílias. Foram mais de quatro mil famílias e de aldeias indígenas deslocadas. 

(Hébette, 1996). 

 A instalação da UHT provocou o alagamento de cerca de 250.000 há, 

atingindo as etnias indígenas Gavião e Parakanã na suas linhas de transmissão 

atingiam outros povos como os Guajajara (Coelho dos Santos,1996).  

 Especialmente os Parakana sofreram fortes impactos conseqüentes 
da implantação dessa UH. Em 1980, a FUNAI promoveu uma reunião em 
Tucuruí, objetivando obter aval de antropólogos e outros interessados na 
causa indígena, para as medidas que estava tomando de forma arbitraria em 
relação a  relocalizaçao de alguns subgrupos Parakana (....) Mais adiante, em 
1988, a vista da ameaça concreta de extinção de diferentes sub-grupos 
Parakana, a ELETRONORTE firmou acordo com a FUNAI para a implantação 
de medias mitigadoras, tendo como modelo o projeto Waimiri-atroari. (Coelho 
dos Santos: 1996:690). 

 O autor lembra ainda o contexto de redemocratização em que se processam 

as instalações dessas hidrelétricas que de alguma forma modificaram, pelo menos 

em tese, as ações do setor elétrico que foi pressionado pelo Banco mundial a rever 

suas formas de relacionamento frente às questões socioambientais e repercussões 

vivenciadas pelos povos indígenas. Diante desse fato, surgia o Movimento dos 

atingidos por Barragens- MAB que fez forte pressão sobre as decisões centralizadas 

do setor energético sobre futuras obras no Xingu, hoje denominada Belo Monte.  

 A figura de uma índia Tuíra é emblemática desse período, quando em um 

evento em Altamira no Para em 1989, reunia populações locais, índios, 

ambientalistas e representantes do governo para anunciar a construção de 

barragens e hidrelétrica do Xingu levou Tuíra indignada e falando em sua língua a 

levar um facão até o rosto do diretor da Eletronorte como forma de contestar a 

inundação das terras milenares dos povos habitantes da área indígena Paquiçama.  
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A história do movimento indígena no país é recente, mas ao contrário do que 

se pode imaginar, a reação e a resistência indígena são antigas na história do 

contato entre povos indígenas e a sociedade nacional brasileira e podemos 

reconhecê-la nas entrelinhas da produção bibliográfica ou claramente exposta- 

Paraíso (1992), Gagliardi (1989), Fausto (1992), Melatti (2007), Dantas et al- (1982) 

desde a história da colonização brasileira. 

 Gagliardi (1989) descreve em detalhes os momentos de reação dos índios 

Pareci durante a expedição de Rondon para construir a linha telegráfica de Mato 

Grosso ao amazonas, em suas palavras:  

A coluna não havia percorrido um quilômetro do acampamento que 
deixara para trás, quando, inesperadamente, Rondon sentiu em seu 
rosto um sopro rápido e fugaz, como se fosse um pássaro que 
cruzara seu caminho. De relance procurou com os olhos aquilo que 
passara rente ao seu corpo e o que encontrou, ainda vibrando, foi 
uma flecha cravada no solo. Percebeu do que se tratava. 
Imediatamente empunhou a espingarda que trazia a tiracolo e, 
puxando as rédeas, obrigou o animal que montava a ficar 
atravessado no caminho. De frente para quem tentara alvejá-lo 
(Gagliardi, 1989:152). 

 Almeida (2006) destaca a fuga e o abandono como uma forma de resistência 

nos aldeamentos da sociedade colonial tomando como caso os aldeamentos do Rio 

de janeiro. A autora discorre que as relações de contato eram vistas como simples 

relações de dominação onde não restavam alternativas para eles após resistir 

bravamente e verem-se vencidos pela dominação colonial, a não ser a submissão e 

a resignação. Critica o trabalho de Florestan Fernandes sobre a sociedade 

Tupinambá onde destacou três formas de reação dos índios: rebelião, submissão e 

o isolamento não levando em conta as possibilidades de negociação e resistência 

dos índios.    

 Melatti citando Ribeiro (1841) discorre sobre a sociedade Craô e seu 

enfrentamento com a expansão pastoril em Tocantins descreve que estes índios, 

diante do avanço da expulsaram os xavantes para obter território que em 1808 

incendiaram uma fazenda tirando as vidas aos seus proprietários; 1809 destruíram 

um dos maiores estabelecimentos da localidade. Como vingança um dos 

fazendeiros atacou uma aldeia auxiliado por 150 homens e 20 soldados que fizeram 

mais de 70 prisioneiros, que foram enviados a São Luís. O autor acrescenta que as 

fontes não informam o destino dado a este indígenas, porém esse fato levou os 



72 

 

 

craôs a pedirem paz, que foi concedida com a condição de não mais hostilizarem os 

civilizados.  

 Esse relato corrobora com o pensamento que Carneiro da Cunha quando 

defende que os índios são sujeitos de sua própria história e não apenas vítimas- e 

isso sendo percebido desde cedo pelos invasores europeus durante mesmo a 

colonização – levou os franceses e portugueses em guerra a fazerem alianças com 

os Tamoios e Tupiniquins e os holandeses a se aliarem aos tapuias contra os 

portugueses.  

 Paraíso ao fazer a trajetória histórica dos Botocudos “aimoré” entre a Bahia e 

o Espírito Santo narra sobre a “revolta de 1550”, a “batalha dos nadadores” contra 

os tupiniquins e a “confederação dos índios Gueren”. Os aimoré resistiam a 

substituir a mão-de-obra dos tupiniquins quase extinta após essa revolta e o surto de 

epidemia de varíola nesse período. “Esse plano de “civilização” aplicado aos 

Botocudos nesse período apresenta algumas características que consideramos 

relevante ressaltar. A primeira era a tradição de usar os próprios índios como 

combatentes dos demais, fossem grupos inimigos ou até mesmo do próprio grupo 

Botocudo” (Paraíso, 1992: 418). 

 Fausto (1992 ) ao realizar uma analise histórica sobre a sociedade Tupinambá 

no período pré e pós conquista revela que as aldeias se dividiam em “bandos”, 

“castas”, “nações inimigas” dentre outros e que durante o século XVI os europeus 

estabeleceram relações diferenciadas, hostis ou de aliança com esses grupos por 

meio de escambo, guerras e até pelo matrimônio entre as mulheres tupis e os 

brancos.  

 Esse fato, ou seja, a capacidade que as tribos indígenas tinham, cada uma a 

seu modo, de fazer alianças é uma forma própria de política indígena e uma certa 

maneira de organização no confronto com os recém-chegados. 

 No nordeste também são registradas revoltas indígenas como a guerra dos 

Bárbaros (Dantas et al (1992) e as reações nos aldeamentos das províncias 

nordestinas. Entre 1832 e 1835 os autores registram a participação dos índios ao se 

unirem aos diferentes seguimentos sociais na guerra dos cabanos, a aliança entre 

índios kariri e os cabanos que mais tarde se rendem sendo utilizados pelos militares 

na destruição de mocambos de negros. 
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 São descritos até mesmo reações individuais como é o caso de suicídios 

decorrentes do impacto com a civilização e o desespero vivido pelos índios e suas 

tradições mítico- religiosas. “Num mundo onde não existe lugar para eles, diante da 

opressão de um dominador que os escraviza, sem lhes ressalvar sequer o direito de 

serem eles próprios, os Guarani se voltam para as alegorias do passado e as 

projetam para o futuro”. (Ribeiro, 1996: 437). 

 Essa forma de resistência, reação, alianças estratégicas e movimento dos 

povos indígenas revela a variedade das formas com que perpetuaram a 

sobrevivência de diversas nações e etnias na história do contato entre eles e a 

sociedade nacional. Brandão (1986) ao realizar estudo sobre identidade e etnia 

afirma que a tribo não é passiva no contato caracterizado pela contradição com a 

sociedade regional, os índios reagem e desenvolvem diferentes estratégias de 

resistência. 

 O autor defende que em contato com as frentes e poderes da sociedade 

nacional, os índios também sofreram modificações significativas que repercutem na 

chamada questão indígena. Eles afirmam nos dias atuais uma consciência maior de 

ser indígenas e se afirmam como presença étnica na sociedade brasileira que 

reivindica muito mais que sua pura e simples sobrevivência. 

 A questão “indígena” sai das gavetas. Sai também de círculos 
restritos, entre indigenistas, militares, missionários e...índios e se 
incorpora as questões nacionais. O “índio no mundo do branco” 
obriga agora o branco a rever-se, também, através dos olhos do 
indígena, e o que vemos acontecer, entre avanços e recuos (recuos 
que aos brancos causam “problemas” e aos índios custam vidas), é 
uma difícil luta pela conquista de novas maneiras de participação de 
grupos minoritários na vida nacional”. (Brandão, 1986:147). 

 Com a institucionalização da questão indígena e as crescentes frentes de 

expansão para levar a cabo as políticas desenvolvimentistas e servir aos interesses 

do capital, houve ao mesmo tempo um crescente entendimento da lógica da 

sociedade nacional, criando formas diversas de luta e de enfrentamento pela 

conquista de seus direitos, notadamente o direito a terra.  

Os inimigos dos povos indígenas, vamos descobrir que são os 
mesmos inimigos dos trabalhadores. São inimigos dos povos 
indígenas, além da FUNAI, é claro, o grande capital financeiro, o 
latifúndio, as grandes empresas madeireiras, as hidrelétricas, as 
grandes fazendas, agropecuárias, as estradas e as empresas de 
mineração (Sousa et al, 1981:23). 
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 No final dos anos 60 e início dos anos 70 ocorre uma mudança importante na 

postura da igreja católica que inspirada pela Teoria da Libertação começa a rever 

seu papel junto aos povos indígenas e reconhece em suas conferências11 e 

encontros12 seu papel de instrumento ideológico e pratica a serviço do poder 

opressor do grande capital, nesse período também é criado o Estatuto do índio pela 

Lei 6001 de 1973.  

 A história do movimento indígena não deve ser pensada fora do contexto 

conjuntural das mudanças históricas, políticas e econômicas processadas nos anos 

70 e 80 na sociedade brasileira e sem a relação com os movimentos sociais que se 

multiplicam e se espalham pelo país. 

A maior e mais importante vitória desse período, foi indubitavelmente a 

autonomia como direito de voz perante o estado e perante a própria sociedade 

brasileira promulgado na Constituição de 1988, deixando de serem considerados 

incapazes, passando eles mesmos, a defender seus direitos. 

A principal bandeira de luta dos povos indígenas a partir dos últimos anos do 

século XX foi sem sombra de dúvida suas demandas pela conquista de seus 

territórios, foi seu lema, sua luta e sua presença cada vez mais numerosa na 

sociedade nacional como foi o caso do líder indígena Kayapó Raoni que em 1998 

(Barros et al: 2001) se dirigiu até Brasília no intuito de reivindicar junto ao então 

Presidente da República Fernando Henrique Cardoso a criação de um ministério que 

fosse responsável única e exclusivamente pelas questões indígenas dentre outras 

reivindicações.  

Nessa ocasião o Presidente recusou-se a recebê-lo com a justificativa de que 

o líder indígena não ter agendado previamente a audiência. As palavras de 

decepção do índio foram em todo Brasil noticiadas e questionava o porquê de o 

referido Presidente ter agido daquela forma se havia sido ele mesmo que o 

convidara em outra ocasião. 

Uma segunda bandeira de luta indígena é sobre a cidadania dos povos 

indígenas refletida no reconhecimento de sua autodeterminação que questiona a 

tutela oficial e significa na prática que eles devem ter autonomia para gerir suas 

                                                 
11 Conferência Geraldo Episcopado Latino-americano em Medellin (1968). Concílio de Vaticano 
(1962-1965) 
12 Encontro Ecumênico de assunção.  



75 

 

 

próprias atividades em âmbito nacional; significa dizer que eles têm direito de 

decidirem seus destinos livre de interferências de governos em qualquer instância. 

Oliveira (2008) chama atenção para um dos maiores problemas que giram em 

torno dessa questão, ou seja, não é suficiente reconhecer os direitos territoriais, mas 

o direito de administrá-lo.  

Na visão das lideranças indígenas, a autodeterminação é a 
expressão máxima do direito pelo qual os povos indígenas desenvolvem sua 
identidade política, econômica, social e cultural. A autonomia é uma 
dimensão da autodeterminação relacionada a descentralização do poder 
estatal, possibilidade de tomada de decisão no âmbito local e de 
governabilidade indígena (Oliveira, 2008:185). 

A partir dos anos 90 algumas mudanças operadas no cenário nacional 

reverberaram na história dos movimentos indígenas. A institucionalização da 

questão ambiental com a realização da Eco-92 no Brasil e a reforma do Estado 

influíram sobremaneira nas ações e projetos dos povos indígenas. 

O impacto das discussões e propostas resultantes do evento mundial sediado 

no Rio de janeiro em 1992 ecoou, sobretudo, nas estruturas governacionais que 

passaram a por em pratica os pactos realizados a exemplo da agenda 21 incluindo 

nessas ações a demarcação das terras indígenas que passaram a ser vistas como 

um importante espaço de conservação ambiental, sendo que o tema do 

desenvolvimento sustável passou a ser uma das temáticas defendias pelo 

movimento indígena. 

No contexto da Reforma do Estado com a conseqüente descentralização para 

os entes federados da execução das políticas públicas e uma responsabilização 

para a sociedade civil sobre o equacionamento dos problemas sociais, há uma 

proliferação crescente das chamadas Organizações do Terceiro Setor13- ONG’S que 

passaram juntamente com o Estado a serem executoras de políticas sociais. “No 

final do ano 200, só na Amazônia existiam 183 organizações indígenas” (Pacheco e 

Freire: 2006:197). 

É nesse contexto que surgem e se multiplicam também as organizações 

indígenas como União das Nações Indígenas do acre, a Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro-FOIRN dentre outras que, vinculadas a 
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maquina estatal através de serviços terceirizados, passam a ser o pólo atrativo de 

profissionalização política do movimento indígena. 

Em relação à região amazônica, a Coordenação das organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira-COIAB congrega mais de cem organizações de 165 povos, 

organizada que esta em 31 regiões (Heck et al, 2005). Os povos indígenas 

organizados através deste órgão realizaram em 2004 o II Fórum Permanente dos 

Povos Indígenas da Amazônia com o intuito de discutir e definir propostas para 

construção de um projeto etnopolítico a partir dos seus valores. 

Os índios passam de dependentes e tutelados a protagonistas de sua história 

e até mesmo a representantes oficiais da arena política é o caso de Mario Juruna 

eleito a deputado federal pelo Rio de janeiro. Além disso, também passaram a ser 

intelectuais formados em universidades por todo pais e contribuindo com as 

reflexões e produções sobre a história dos povos indígenas. 

É o exemplo de Gersem José dos Santos Luciano14, Francisca Navantino 

Pinto de Ângelo15 e Paulo Celso de Oliveira16, que entre outros integram uma 

coletânea de artigos publicados por Athias e Pahim (2008) sobre estudos indígenas: 

comparações,  interpretações e políticas financiado pelo Programa Internacional de 

Bolsas da Fundação Ford. 

O movimento indígena pode ser definido a partir da visão dos próprios povos 

indígenas. Nas palavras de Santos Luciano:  

Movimento indígena, segundo uma definição mais comum entre as lideranças 
indígenas, é o conjunto de estratégias e ações que as comunidades e as 
organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus direitos e interesses 
coletivos. Movimento indígena não é o mesmo que organização indígena, 
embora esta última seja parte importante dele. Um indígena não precisa 
pertencer formalmente a uma organização ou aldeia indígena para estar 
incluído no movimento indígena, basta que ele comungue e participe 
politicamente de ações, aspirações e projetos definidos como agenda de 
interesse comum das pessoas, das comunidades e das organizações que 
participam e sustentam a existência do movimento indígena, neste sentido, o 
movimento indígena brasileiro, e não o seu representante ou o seu dirigente” 
(Santos Luciano, 2006:58). 

                                                 
14Baniwa da aldeia de Yaquirana de São Gabriel da Cachoeira- amazonas. É filósofo, mestre em 
antropologia Social pela UNB e diretor do Centro Indígena de estudos e pesquisas- CINEP Brasília. 
15 Pareci de Cuiabá. Mestra em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso e atua como 
docente militante do movimento indígena daquele estado. 
16 Pankacaru, bacharel em direito, mestre em direito econômico e social e dentre outros é consultor 
da Coordenação das Organizações indígenas da Amazônia brasileira- COIAB. (Athias e Pinto: 2008) 



77 

 

 

 Luciano (2006) concorda com o pensamento do líder indígena Daniel 

Mundurucu que defende a terminologia índios em movimento ao invés de movimento 

indígena, pois não existe no Brasil um movimento indígena e sim muitos movimentos 

indígenas, uma vez que cada povo ou cada território indígena estabelece e 

desenvolve suas maneiras próprias de organização social. Mas as lideranças 

indígenas brasileiras gostam de afirmar que existe sim um movimento indígena, que 

articula as diferentes ações e estratégias por uma luta articulada em nível nacional 

ou regional que envolve os direitos e os interesses comuns que diferem de outros 

segmentos e interesses. 

 Defende que no Brasil, desde a década de 1970 existe um movimento 

indígena brasileiro, ou seja, um esforço conjunto e articulado de lideranças, povos e 

organizações indígenas que lutou por seus direitos na constituição de 1988 e 

conquistou inúmeros deles como a ratificação da Convenção 169 / OIT em 2003; 

participação política, 3 prefeitos, 3 vice-prefeitos e 76 vereadores; demarcações de 

suas terras, principalmente na Amazônia dentre outros. 

 A fala descrita a seguir é do índio Tikuen Araxó17 (2000) que dentre outros 

autores participaram de um evento sobre “as cidades e os povos indígenas” onde 

reuniu um número considerável de líderes indígenas para discutir problemas a partir 

da visão dos próprios povos indígenas. 

O índio já tem um pouco mais, pode-se dizer mais tranqüilo um 
pouco, e na década de 80, o índio começou a se organizar mais, 
começou a ter grandes organizações indígenas e o índio começou a 
reivindicar, por que? Porque o índio não vai mais lutar com o branco 
com o arco e a flecha, isso não resolve, entendeu? Hoje o que manda 
é o discurso, e o índio também tem que aprender o discurso, e 
aprendendo o discurso, você luta contra o branco (Araxó, 2000:21) 

 Em “povos indígenas e etnodesenvolvimento no alto rio Negro” Luciano 

(2006) analisa as experiências dos indígenas com projetos de etnodesenvolvimento 

naquele espaço territorial cujo objetivo é diversificar, ampliar escalas de atuação e 

resultados das iniciativas econômicas. Esses projetos são chamados pelo 

movimento etnopolítico como “alternativas econômicas”, “etnodesenvolvimento” e 

“desenvolvimento sustentável”. 

                                                 
17 O referido autor é “um dos últimos sobreviventes do povo Xeta que vivia na Serra dos Dourados, na 
região de Umuarama” (Mota, 2000:15) 
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 Para ele, entretanto, o conceito de desenvolvimento herdou os conceitos de 

civilização, progresso e integração e faz importantes considerações a respeito dessa 

política implementada. 

 Em primeiro lugar explica que em todos os modelos de desenvolvimento 

possuem limites porque não integram nem articulam todas as dimensões que 

compõem a visão holística da vida dos povos indígenas sendo que aqui e ali as 

dimensões social, cultural e política são negligenciadas e propõem reformas que não 

penetram nas estruturas do estado. 

 Em segundo lugar mesmo os projetos que buscam a superação da dualidade 

paterno-assistencialista, não estão indo ao encontro dos anseios e aspirações 

indígenas e estão muito mais ligados a externalidades como a eficácia dos projetos 

do que para atender as necessidades dos povos indígenas. Em decorrência disto 

coloca que as dificuldades residem em que há duas racionalidades distintas que 

exigem respostas de cunho cultural e político. 

 Nesse sentido Souza Lima (2005) vem colocar que o fim do modelo tutelar 

levou a alternativas mais consistentes que o ultrapassam, porém reconhecer seu fim 

não é suficiente:  

Não acabaram de fato as formas tutelares de poder, moralidades e de 
interação; a FUNAI continua a existir segundo o modelo tutelar sem 
um novo projeto das funções de Estado para o relacionamento entre 
os povos indígenas, poderes públicos e segmentos dominantes da 
sociedade brasileira, delineado e pactuado por todos os atores 
envolvidos, sobretudo pelos povos indígenas. A crença em certas 
palavras de ordem, muitas delas coincidentes com a agenda da 
cooperação técnica internacional, segundo as regras neoliberais, e 
uma dada destilação dos ideais de uma “democracia participativa” 
acabaram por gerar um certo glossário de palavras de ordem 
significantes mais ou menos vazias. (2005:246). 

 O autor frisa que não há na atual política indigenista diretrizes formuladas 

pela administração pública de fato debatidas com os povos indígenas e subsidiadas 

com recurso nacionais e não internacionais e mais que isso, não se pode planejar e 

executar um único plano para todos os povos existentes no pais, dada a 

heterogeneidade, a “sociodiversidade” ou seja, sem levar em conta a pluralidade das 

populações indígenas que habitam o território brasileiro. 

 Quanto à questão da autonomia administrativa dos povos indígenas, 

Nascente (2010) chama a atenção para um aspecto que é bastante delicado porque 

tal proposta é vista pelo Estado com temor pelo risco de que a esta autonomia possa 
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suscitar estados independentes dentro do território brasileiro. Para ela, há momentos 

em que é indispensável a intervenção do Estado  para por exemplo, executar obras 

de infra-estrutura em comunidades em constante mudança estrutural. 

 Como podemos ver a história do movimento indígena é a história do Brasil 

com todas as suas especificidades, pois ela esteve presente durante esses mais de 

500 anos de conquista, seja no modo como os povos se relacionaram e relacionam 

com os conquistadores, seja como (re) elaboraram novas formas de contato e de 

(re) ação e como se apropriaram das formas como a sociedade nacional de maneira 

muitas vezes pedagógica, estabeleceu contato com as sociedades tribais, o que fica 

nítido nas falas dos próprios povos indígenas- como é o caso do índio Araxó- no 

limiar no século XXI. 

 

 

 

3- Etnodesenvolvimento: A atualidade da questão indígena na Amazonia 

 

  

 Testemunhamos no decorrer da história indígena e indigenista do Brasil a 

trajetória dramática e de resistência pelos quais os povos indígenas enfrentaram 

para vencer, nos dizeres de Gomes, o Holocausto a que foram submetidos após a 

entrada dos europeus em terras brasileiras. A história mostra que muita coisa 

mudou, entretanto, muitas coisas também permaneceram, e muitas histórias se 

repetem com novas roupagens, mas sob velhos argumentos desenvolvimentistas. 

 A igreja mudou sua postura, posicionando-se ao lado dos interesses dos 

dominados e dos povos indígenas reconhecendo seus erros passados e tentando 

reverter o quadro de extermínio e massacre para o qual seu papel foi determinante e 

que tanto contribuiu. Para seus propósitos antropocêntricos de catequizar os índios, 

nota-se que muito mais aprenderam eles com os índios do que ensinaram. 

 Laudato (2009) padre Salesiano, filósofo e antropólogo que viveu, conviveu 

entre os anos de 1978 a 1991 com os povos Karawetari e Xamathari na fronteira 

entre Venezuela e Brasil publicou muitos trabalhos importantes sobre a cultura 
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desses povos Yanomani, sobretudo sobre a religiosidade do mundo xamanico. 

Escreve ele:  

“Minha prolongada permanência no Mamiraua consentiu que mente e 

coração pudessem envolver-se intensamente e intimamente no 

mundo xamanico dos Xamatari. A diuturna convivência com um grupo 

me permitiu participar ativamente e positivamente das vicissitudes 

enfrentadas no período mais dinâmico da minha vida. (...) Fui 

obrigado pela participação constante, paciente e animosa nos rituais 

xamanicos a por em dinâmica crise toda uma formação religiosa 

adquirida e a rever e reformular com olho crítico e introspectivo toda a 

minha vivência espiritual.” (Laudato: 2009:235). 

 O autor confessa que não foi fácil abandonar o conforto de estar na “terra 

firme” de sua formação anterior, mas permitir abrir-se a experiência o ajudou a olhar 

com confiança e “sentir-se mais próximo do Cristo e dos amigos Karawethari”. Esse 

trecho se não é uma prova cabal, é ao menos uma evidencia de que as missões 

tiveram de recuar para avançar em seus métodos e formas de relacionamento com 

aqueles que seriam os “sem religião e sem cultura”. 

 Sobre um novo tipo de missões nos tempos atuais, Almeida (2006) trata as 

missões evangélicas como sendo um dos fenômenos sociais mais significativos no 

Brasil atual feito através do que chama de tradução cultural. Segundo o autor essa 

tradução seria não apenas a versão da bíblia paraas línguas indígenas, mas uma 

vivência no interior das sociedades indígenas no sentido de inverter valores, 

comportamentos e práticas reelaboradas. 

 Faz ainda uma analise comparativa entre as formulações “Téo 

(antropológicas)” de transculturação e inculturaçao das missões católicas e 

evangélicas respectivamente mostrando que diferente da missão evangélica que se 

apóia Noé entendimento da cultura do “outro” para que estes consigam interpretar a 

bíblia, enquanto que a inculturaçao da missão católica que, diga-se de passagem é 

uma versão contemporânea da Teorias da libertação, o enfoque esta na educação e 

organização política como instrumento de preservação.  

Em suma, entre protestantes e católicos existe uma zona de 
cooperaçao e tolerância, onde concordam com certos valores 
humanistas como justiça social, menos desigualdade econômica, 
liberdade política e religiosa. Um ambiente de reflexão teológica e, em 
menos grau, de atuação que dilui as fronteiras entre segmentos 
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católicos e protestantismo ecumênico (isto é fundamentalista). 
(Almeida, 2006, 284). 

 Almeida acrescenta que as missões transculturais se aproximam mais do 

modelo jesuítico do período colonial do que o modelo de “inculturaçao” 

contemporânea posto que aquele modelo ao ser condenado pelo “Vaticano II” teve 

de mudar seu padrão clássico de conversão pela imposição de tradições culturais 

evidenciando assim uma evolução na perspectiva católica no Brasil. 

 O Estado por sua vez também teve de reelaborar suas estratégias, suas 

formas de contato e incorporar as demandas dos povos indígenas ao nível 

legislativo, executivo e judiciário. A construção de nossa história mostrou que o 

contato também é uma via de mao dupla e sinalizou os caminhos para os “outros 

quinhentos” 

 Entretanto, as inovações e avanços em relação as leis de reconhecimento 

dos direitos dos povos indígenas como diz Coelho do Santos (1996) não foi uma 

conseqüência da magnanimidade do Estado e dos constituintes em favor dos índios, 

mas decorrência da proteção internacional que elabora acordos dos quais o Brasil é 

signatário. 

 Apesar dos limites do “fim” do modelo tutelar de Estado, a quebra do 

monopólio da FUNAI trouxe a necessidade de elaborar políticas específicas para os 

povos indígenas, com a incorporação pelos ministérios da  

Educação, Saúde, Meio ambiente e Desenvolvimento agrário. Os avanços com a 

criação da FUNASA e o Subsistema de saúde indígena que mais recentemente 

passa a ser Secretaria Especial de Saúde indígena –SESAI18, Lei 12.314 de 2010-, 

a política do MEC fundamentada no que preconiza as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional –LDB, Lei 9.394 de dezembro de 1996- sobre a educação 

diferenciada é apenas para evidenciar um pouco algumas mudanças operadas na 

estrutura governamental em decorrência das reivindicações da população indígena 

do pais.  

                                                 
18A Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI – área do Ministério da Saúde criada para 
coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em todo 
Território Nacional. A Sesai tem como missão principal  a proteção, a promoção e a recuperação da 
saúde dos povos indígenas e exercer a gestão de saúde indígena, bem como orientar o 
desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo 
as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial 
Indígena - DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde – SUS. 
(Fonte: Ministério da saúde, 2010) 
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 Com o uso corrente do desenvolvimento sustentável surge na cena 

indigenista um novo ator que representando o Estado através de programas de 

cooperação internacional, também passa a se relacionar com os povos indígenas, 

sobretudo com projetos de demarcação de terras indígenas na Amazônia Legal. 

 Souza Lima (2002) afirma que a perspectiva aberta pelo termo 

“etnodesenvolvimento” ou outro termo mais usado “sustentabilidade” tem sido 

pensada como uma forma de ultrapassar de forma diferenciada as antigas formas 

excludentes de lidar com os povos indígenas e pode se tornar um bom catalisador e 

um ponto de partida para construí-las criticamente. “Hoje é quase consensual que 

não se pode mais simplesmente propor e executar um planejamento geral único, 

para todos os povos indígenas no Brasil, uma política de Estado unificadora, 

homogeneizante, que desconheça, desde os princípios mesmo que conduzam a sua 

formulação, às sociodiversidades indígena e brasileira”. 

O debate sobre o etnodesenvolvimento emergiu nos anos 80 na America latina, 

por ocasião de uma reunião de especialistas em etnodesenvolvimento e etnocídio. O 

conceito foi construído no embate às teorias e ações desenvolvimentistas que quase 

dizimaram as sociedades indígenas e as comunidades tradicionais em geral e que 

as olhavam sob o prisma do anti-desenvolvimento, ou seja, como um entrave ao 

progresso e à modernização. 

A noção de Etnodesenvolvimento, também conhecida como autodeterminação 

dos povos indígenas foi apresentada por Stavenhagen em 1984. O autor considera o 

caráter etnocida do Estado-Nação mas mesmo sabendo do caráter etnocida do 

desenvolvimentismo, ele consegue vislumbrar uma alternativa de solução para o 

problema. Para ele as populações autóctones são agentes políticos perante o 

Estado e sua valorização teria papel fundamental participando ativamente nas 

discussões sobre a consolidação de premissas do Estado- Nação e de Projetos de 

desenvolvimento que as afetem diretamente. 

Há diversos argumentos em torno da validade do Etnodesenvolvimento que é 

questionado sobre tudo pelo fato de carregar consigo as premissas do 

desenvolvimento. O desenvolvimento segundo Perrot (2008) não seria algo vazio 

que se poderia encher ao gosto das identidades culturais, mas um conjunto de 

práticas ligadas às nações industrializadas e em princípios que atomizam os 

indivíduos exploram os recursos naturais sem se preocupar com sua renovação; 
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buscam o lucro; o mercado, a racionalidade econômica e mitifica a ciência e técnica. 

Em suas palavras: 

Falar do desenvolvimento auto-centrado ou de etnodesenvolvimento é 
uma contradição em termos, pois ao enfatizar a identidade étnica não 
conseguimos fazer desaparecer como num passe de mágica os 
pressupostos culturais (isto é econômicos, sociais e políticos) incluídos 
na noção de desenvolvimento que continua a ser, na ideologia 
dominante, a referência obrigatória do bem-estar, ainda que coletivo. 
(Perrot: 2008:222). 

O autor defende que mesmo que a noção de progresso seja seriamente 

criticada, há um paradoxo que reside no caráter normativo do desenvolvimento 

como resposta positiva e quase mágica aos problemas que ele mesmo contribuiu 

para criar. 

Além de que a dicotomia entre “bom” e “mau” do desenvolvimento servem 

apenas para explicar as práticas ligadas ao aumento da produtividade, à lógica do 

lucro e às estratégias de “satisfação das necessidades básicas”. O desenvolvimento 

para as populações indígenas não está descolado da maneira de pensar modelos e 

valores que supostamente valem para todos. 

Litlle (2002) admite o receio em usar o termo etnodesenvolvimento, ou 

quaisquer das palavras com "etno" como prefixo porque remeteria a uma prática 

marginal e dependente ao invés da "verdadeira" história (ocidental), a qual não 

necessitaria de prefixo. Entretanto, reconhece a ressignificação do termo quando 

apropriado pelos distintos grupos étnicos. 

A combinação da problemática do desenvolvimento com a do reconhecimento 

da diversidade cultural, o termo etnodesenvolvimento introduz um conjunto de novos 

temas ao espaço público dos Estados nacionais. No plano político, dá um recorte 

étnico aos debates sobre a questão da autodeterminação dos povos e, no processo, 

questiona, pelo menos parcialmente, as noções excludentes de soberania nacional. 

No plano econômico, as práticas de etnodesenvolvimento tendem a ocupar o lugar 

de "alternativas" econômicas, particularmente onde a ideologia neoliberal é 

predominante. O autor utiliza o termo etnodesenvolvimento local, pois:  

A análise do etnodesenvolvimento local apresentada aqui não pretende ser 
exaustiva, antes procura colocar alguns dos temas e problemas principais 
vistos desde uma perspectiva informada por minha formação como 
antropólogo. O foco central de quaisquer programas ou atividades que visam 
o etnodesenvolvimento é o grupo étnico e suas necessidades econômicas e 
reivindicações políticas. Para tanto, o principal nível no qual se trabalha o 
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etnodesenvolvimento é o local, justamente porque é nesse nível onde existem 
maiores oportunidades para os grupos étnicos exercerem influência nas 
decisões que lhes afetam e, como conseqüência, promover mudanças nas 
suas práticas econômicas e sociais. É no nível local que começa o processo 
de construção da autogestão étnica (Litlle, 2002:40).  

 

O conceito de Etnodesenvolvimento será abordado nesta tese a partir do 

ponto de vista de Batalla (1982) para quem está associado à noção de controle 

cultural que remete necessariamente ao campo do político. O autor entende o 

controle cultural como a capacidade social de decisão sobre os recursos culturais, 

decidir sobre os componentes de una cultura que estão em jogo para identificar as 

necessidades, os problemas e as aspirações da própria sociedade e intentar 

satisfazê-las. 

Os recursos culturais seriam todos os elementos de uma cultura que são 

classificados em quatro grupos: materiais, intelectuais, simbólicos e emotivos e o 

mais importante para a análise desta tese que trata do nível de organização como 

capacidade de lograr a participação social e vencer as resistências. 

Para alavancar o processo de etnodesenvolvimento existem segundo o autor, 

algumas premissas de ordem econômica, política e de organização social que 

implica fundamentalmente em fortalecer e ampliar a capacidade autônoma de 

decisão, capacidade uma sociedade cultural diferenciada poder guiar seu próprio 

desenvolvimento.  

A questão da demarcação das terras indígenas continua sendo uma luta 

constante dos povos indígenas e um desrespeito aos direitos reconhecidos pela 

Constituição de 1988 que determina em seu artigo 231:  

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu 
bem-estar e as necessárias para sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições (CF, 231) 

 De acordo com Souza Filho (1990) para dar concretude ao fato de 

reconhecimento público são necessários dispositivos técnicos e científicos para 

reconhecer caso a caso usos, costumes dos povos por meio de laudos 

antropológicos e sendo um ato de reconhecimento físico e concreto é secundário e 

não determinado por lei tempo e data para concretizá-lo, o que vem sendo protelado 

pelo governo. Segundo dados do CIMI atualizados em 2011, são 1024 terras 

indígenas existentes no Brasil sob a seguinte situação jurídica: 
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Quadro I 

Situação das Terras Indígenas no Brasil 

  
Situação Geral das Terras 

Indígenas 
Quantidade 

Registradas 359 
Homologadas 40 
Declaradas 61 
Identificadas 28 
A identificar 159 

Sem providência 323 
Reservadas/Dominiais 35 

Com Restrição 04 
GT constituído no MS como 

Terra Indígena 
06 (**) 

Excluída 09 ( - ) 
Total 1024 

 
Fonte: Conselho Indigenista Missionário: Fev/2011 

 Na Amazônia dos procedimentos demarcatórios que foram concluídos 

recentemente após uma intensa batalha judicial, é a Raposa Serra do Sol em 

Roraima e que foi motivo de inúmeros conflitos quando o governo local criara um 

município dentro da Reserva para impedir sua demarcação. Desde então setores 

anti-indigenistas criarem impedimentos para sua demarcação judicialmente, o que 

protelou essa demarcação por longos 16 anos. 

 Rocha (2000) afirma que o processo de exploração de recursos naturais 

como minérios, madeira dentre outros na Amazônia atinge inúmeras áreas 

indígenas, só no setor de mineração um levantamento feito pelo CEDI, feito em 1986 

foram 560 autorizações e 1685 pedidos de pesquisa mineral foram ilegalmente 

concedidos, repercutindo sobre 77 terras indígenas.  

A cobiça pelas terras dos índios assumiu a forma de uma guerra de 
posições, extremamente desigual. Empresários, donos de garimpo, 
atravessadores, contrabandistas e políticas oportunistas, ao mesmo 
tempo que promovem invasões e intrusões, utilizam-se de um variado 
arsenal de justificativas e propostas cujo traço comum é a idéia 
economicista e salvacionista de expandir, com urgência, a fronteira 
agrícola e a exploração mineral na Amazônia, em nome do interesse 
nacional (Rocha, 2000: 222). 

 Esse quadro geral é tão somente para refletir sobre questões que ainda não 

foram resolvidas pelo Estado e que exigem e demonstram a força que os povos 

indígenas conquistaram no contexto atual pós constituição de 1988 e que impõem 

desafios constantes não apenas as políticas e aos povos indígenas, mas a 
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sociedade civil que esta direta ou indiretamente envolvida, sobretudo com a garantia 

dos direitos conquistados. 

 É importante lembrar ainda a importância que se reveste hoje a demografia 

dos povos indígenas, que contrariando todos os prognósticos que ele 

desapareceriam enquanto povo e cultura. Eles surpreenderam a todos com uma 

verdadeira revolução demográfica (Pagliaro et al, 2005) e afirmação e imposição de 

sua presença na sociedade brasileira enquanto povos cultural e etnicamente 

diferenciados.  

 Os estudiosos são unânimes em afirmar que há carência de dados 

demográficos sobre as populações indígenas principalmente no que tange sua 

estrutura populacional como níveis de fecundidade, mortalidade, migração dentre 

outros é quase nulo.  

 Pagliaro et al (2005) lembram que as dinâmicas demográficas sobre os povos 

indígenas são pouco conhecidas no Brasil atual e este fato esta relacionado a uma 

analise que depende de vários fatores que para o estudo dos povos indígenas se 

torna difícil devido sua sociodiversidade. Entretanto, as estimativas que apontavam 

um número que não ultrapassava cem mil pessoas e o desaparecimento total até 

1998, começaram a mudar a partir da década de 70. (Heck et al, 2005). 

 Os autores apontam alguns números e alguns fatores que determinaram tal 

mudança. No censo de 1991 eram 294 mil as pessoas que se declararam indígenas 

(0,2% do total de pessoas no país); no censo de 2000 esse número sobre para 734 

mil (0,4% do total da população), ou seja, crescimento de mais de 100% em menos 

de uma década; outro dado muito interessante é o domicílio dos entrevistados que 

em 1991 24,1% viviam no espaço urbano e 75,9% moraram na área rural, dados 

que para o censo de 2000 passou para 52,2% e 47,8% respectivamente. 

 O que explicaria o crescimento demográfico das últimas décadas do século 

XX, segundo os autores seria o aumento da resistência aos agentes infecciosos, 

ações de saúde voltadas as áreas antigas de contato, organização e adesão a 

instituições que defendem seus interesses e por último, níveis elevados de 

natalidade que entre alguns povos, superam os 50 nascidos por mil habitantes.  

 Esses dados nos permitem refletir sobre o espaço onde tradicionalmente 

esses índios vivem que é o interior onde fixam suas aldeias e que hoje são destinos 
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de inúmeros recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de 

preservação a exemplo do Projeto Integrado de Proteção as populações e Terras 

Indígenas na Amazônia Legal-PPTAL. 

 Por outro lado, há que se refletir também a presença indígena na cidade, que 

pelo fato de uma grande quantidade de índios não estarem vivendo em uma aldeia, 

não deixaram por isso, de serem índios. São muitas vezes excluídos de programas e 

políticas governamentais de direitos básicos como é o caso das políticas de saúde, 

que consideram que, por não terem mais as “características de índios”ou por serem 

considerados totalmente “assimilados”a sociedade nacional, devem ser tratados 

como um cidadão comum. Sobre a questão da presença do índio na cidade de 

Manaus, teremos um capítulo para refletir sobre alguns dados de algumas pesquisas 

que trazem uma grande contribuição para a reflexão e um melhor aprofundamento 

do problema. 

 É interessante registrar algumas considerações feitas por Novaes (2000) 

sobre sua convivência e experiência como jornalista e documentarista com os índios 

da Amazônia. Para ele existem muitos traços de uma verdadeira modernidade nas 

culturas indígenas. 

 Ele se refere a organização política desse povos onde em muitas nações 

indígenas não existe a delegação de poderes, o chefe não manda nem ordena, ele 

representa a cultura, a tradição, é respeitado pela experiência e a informação é 

transmitida, não apropriada para gerar poder político ou econômico. A concepção 

sobre o território não é a de propriedade individual e sim coletiva, embora cada 

pessoa tenha seu espaço para subsistência. 

Com todas essas peculiaridades, se ninguém delega poder, se 
ninguém se apropria da informação, se ninguém pode dar ordens, 
será impossível estabelecer repressão organizada. E sem repressão, 
não será possível a dominação de um grupo sobre o outro, ou de um 
indivíduo sobre outro grupo. Nestes termos em que se questiona em 
todas as partes do mundo a organização e as funções do Estado, em 
que se proclama a necessidade de descentralizar o poder, de conferir 
autonomia aos cidadãos, que outra organização social pode permitir-
nos uma visão mais moderna e estimulante? (Novaes, 2000:182). 

 O autor coloca ainda que são sociedades que conseguem se relacionar de 

forma mais adequada - que as culturas ditas civilizadas -  com o meio ambiente e 

enfatiza que é possível perceber todos esses traços nas sociedades indígenas 

desde que se possa ter uma oportunidade de contato com elas e de ter a 
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capacidade de olhar sem a vontade de enquadrar a nossa própria lógica, mas 

infelizmente não é isso que tem ocorrido na realidade brasileira. 

 Para finalizar este capítulo destaca-se o trecho de uma carta da COIAB 

direcionada a presidenta Dilma Roussef em janeiro de 2011 sobre o posicionamento 

contrário a construção da hidrelétrica de Belo Monte.  

O Governo Brasileiro tem assumido uma postura negligente e 
desrespeitosa com os povos indígenas, uma vez que além de violar 
integralmente os direitos dos povos indígenas garantidos na 
Constituição Federal vigente e na legislação internacional (Convenção 
169 OIT e Declaração da ONU), que exige consentimento livre, prévio 
e informado dos povos indígenas em caso de empreendimentos que 
afetem suas vidas, o governo tem permitido também que a Eletronorte 
tente cooptar os indígenas. Cestas básicas não vão matar a nossa 
fome por justiça e a nossa sede pelo Xingu vivo.  
A licença parcial concedida pelo IBAMA no último dia 26 é uma 
decisão arbitrária e genocida. Belo Monte, que dizem ser a 3ª maior 
hidrelétrica do mundo, se construída, afetará mais de 13.000 
indígenas de 24 povos, além dos ribeirinhos, quilombolas e todos 
aqueles que vivem do Rio Xingu e tiram de lá toda sua história de 
vida.  
São os rios que alimentam nossa cultura. Para que o Xingu não se 
afogue nesse vale de lágrimas; para que os cemitérios das famílias do 
Xingu não virem um canteiro de obras e para que esses canteiros não 
virem outros cemitérios, pedimos mais uma vez que escutem a nossa 
voz. O nosso pedido é o clamor da natureza que não pode se 
defender, mas contra ataca. (Subscrito por Marcos Apurina e Sonia 
Guajajara, Coiab:201119) 

 Como se pode notar, os indígenas são protagonistas das questões 

transmutadas ao longo desses mais de 500 anos de contato entre sociedade 

nacional e povos indígenas, entretanto, o cerne da questão que sempre justificou a 

dominação, não mudou, ao contrário, é o motor que ainda continua a propagar o 

“desenvolvimento” e a incorporação dos povos indígenas nesse processo que se 

reverte em mais malefícios e menos benefícios a estas populações. Os números 

descritos acima sobre o alcance negativo da construção de Belo Monte, é apenas 

um entre tantos exemplo dos processos destrutivos para populações indígenas 

inteiras espalhadas pelo Brasil. 

 

 

 

 

                                                 
19www.coiab.com.br, Acessado em 13/05/2011. 
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CAPÍTULO III 

SAÚDE: CONCEITOS E PRINCIPAIS INTERPRETACOES 

  O capítulo a seguir discute a construção social e histórica do conceito de 

saúde e sua interface com a visão antropológica de doença e cura. A referência a 

antropologia é importante para esclarecer como as interpretações da saúde e 

doenças estão diretamente influenciadas pelas visões sociais, individuais, filosóficas, 

científicas, religiosas e culturais e ao mesmo tempo influenciam o cuidado, o 

tratamento e recuperação da saúde. 

 A importância de fazer uma reflexão ao Serviço social dentro desse contexto 

se deve ao fato de que a presença da profissão na área da saúde em todos os 

níveis é de importância ímpar e a mesma importância também reside no 

entendimento de como se constrói as interpretações antropológicas do conceito de 

saúde e a incorporação á prática profissional uma vez que esta dimensão é 

substancial no relacionamento não apenas com os povos indígenas, mas com as 

dimensões culturais existentes no cotidiano profissional. 

1- O conceito de saúde: 

A concepção de saúde esteve, por muito tempo, ligada à noção de ausência 

de doença, onde a ênfase estava na ação curativa cuja visão era restritiva e 
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puramente médica e biológica.  Nesse contexto o sistema de saúde caracterizava-

se: pela ênfase na cura das doenças em detrimento da prevenção, promoção da 

saúde pelo modelo hospitalocêntrico, ou seja ênfase do atendimento médico-

hospitalar, cunho privatista que era influenciado pelos interesses corporativos dos 

grupos empresariais ligados ao setor de saúde e excludente pela atenção voltada 

aos trabalhadores formalmente incluídos do mercado de trabalho ou para quem 

pudesse pagar. 

A definição da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) considera a 

saúde como em estado perfeito de bem-estar é apontada por Teixeira (2009) como 

uma visão positiva, porém com certos inconvenientes, nas suas palavras:  

Em primeiro lugar, há a determinação, a incapacidade de especificar 
o objeto que se pretende definir. Em segundo lugar, e estreitamente 
relacionado ao primeiro inconveniente, esta o fato de se postular a 
saúde como um estado ideal de plenitude, que seria o objetivo final, 
nunca atingível, da existência e da vida de todas as pessoas.” (p.382-
383).  

O autor acrescenta ainda que as condições sociais são a base para o padrão 

sanitário de um povo bem como a posição de cada indivíduo dentro da sociedade é 

a base da própria saúde e cita exemplos como as condições de habitação e do 

ambiente em que o homem esta inserido, a qualidade da alimentação, as 

características das atividades laborais, do ambiente em que este se processa pois 

pode implicar sérios riscos a saúde e que segundo o autor são variáveis que estão 

alem do controle dos indivíduos. 

Tambellini e Schütz (2006: 377) colocam que o esboço da definição sobre 

saúde carece de um desenvolvimento conceitual que permita aborda-la como um 

objeto complexo cujas determinações são sujeitas a graus variáveis de diversidade e 

incerteza.  

 Pires (1998) ao historicizar o processo de trabalho e da política de saúde no 

Brasil coloca que no início do século XIX a medicina consolida-se como profissão 

institucionalizada no campo da saúde no Brasil e acrescenta que a mesma “É 

reconhecida como detentora legal dos conhecimentos científicos de saúde, 

estabelece regras para a sua formação e prática, bem como passa a controlar a 

formação e emitir regras para a regulamentação da prática de outros profissionais de 

saúde como as parteiras, os farmacêutico, os enfermeiros e os dentistas” (Pires, 

1998:93). 
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O modelo médico hegemônico ganha legitimidade com a crescente 

privatização da saúde a partir da assistência médica individual contemplada pela 

previdência social da década de 70, o que pressupõe um crescente privilegiamento 

da lógica do lucro e da capitalização do setor.  

Na década de 80 o conceito de saúde começa a ser questionado por 

profissionais de saúde, intelectuais, estudiosos da saúde pública, e da medicina 

social e, dando origem ao movimento pela Reforma Sanitária20 que apresenta como 

proposta a saúde como direito de todo cidadão e dever do Estado. Seu objetivo 

volta-se para a estatização dos serviços, na constituição do SUS, descentralização, 

universalização e equidade do direito à saúde. “A concepção de saúde que se vai 

forjando no interior do movimento sanitário extrapola definitivamente os limites do 

saber e da prática médica, trazendo para o interior mesmo do entendimento da 

produção social da saúde e da doença os processos sociais” (Cohn, 2006:23). 

Gallo (1995) ao realizar uma análise histórico-dialética da reforma sanitária 

afirma que, embora tenha partido de intelectuais do setor de saúde, sua intenção foi 

de atender as necessidades das classes subalternas, ferindo ao mesmo tempo os 

interesses do setor privado e das multinacionais da área. “A luta pela Reforma 

Sanitária não pode deixar de andar pari passu com a luta por mudanças estruturais 

na sociedade brasileira, o que equivale a dizer que o movimento sanitário, em seu 

projeto contra-hegemônico, tem necessariamente  de enfatizar o estreito vínculo 

entre saúde e sociedade” (Gallo, 1995: 94). 

A luta travada no setor de saúde brasileiro pela reforma sanitária contou com 

duas vertentes que se opunham. De um lado a vertente liberal que defendia a 

supremacia da medicina através do médico de consultório privado (empreendimento 

capitalista) que estava ligado à noção de livre-mercado que se sustentava pelo 

critério de competência. De outro lado estava a corrente trabalhista que abrigava os 

setores de esquerda e defendia os interesses dos assalariados por melhores 

condições de renda e trabalho e de saúde. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da saúde sobre o 

processo participativo no âmbito da Reforma Sanitária e da constituição e 

                                                 
20 A saúde passava a assumir um sentido mais abrangente, sendo resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso a serviços e saúde, dentre outros. (Baptista, 2005:26) 
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implementação do Sistema Único de Saúde – SUS, o movimento sanitário inicia os 

anos 80 propondo como linha tática a ocupação dos espaços institucionais e a 

formulação e implementação ativa da política de saúde frente a crise previdenciária 

do Estado transformando o conteúdo da participação social. 

O autor assinala que a adesão dos trabalhadores de saúde ao movimento não 

foi sem razão. O autor explica que o modo de desenvolvimento instaurado no pós-64 

levou a um progressivo assalariamento da categoria médica “dissolvendo-se dessa 

forma o solo tradicional onde a ideologia liberal deitava raízes. O sistema de saúde 

racional-tecnocrático implantado pelo regime militar, ao mesmo tempo em que 

ensejou o assalariamento em massa dos profissionais de saúde, agravou 

consideravelmente os problemas do setor, reduzindo mais ainda o nível de vida e o 

poder aquisitivo da categoria” (Gallo, 1995: 95). 

O marco histórico para a mudança foi a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde (CNS) realizada em março de 1986 que contava pela primeira 

vez, com a participação da comunidade e dos técnicos na discussão de um política 

setorial reunindo cerca de 5.000 pessoas sendo aprovada a diretriz da 

universalização e do controle social na saúde (Baptista, 2005). 

Faleiros et al (2006) citando Carvalho coloca que “a 8ª Conferência foi um 

evento duplamente inédito, inédito na historia das políticas de saúde porque não se 

tem noticia de que o poder executivo brasileiro tenha convocado s sociedade civil 

para o debate das políticas ou programas de governo, menos ainda do estagio ou 

momento de sua formulação na escola de que o fez naquele momento. Todas as 

sete conferências de saúde anteriores pautaram-se por um caráter eminentemente  

técnico e pela baixíssima representatividade social marcada pela participação 

praticamente restrita a gestores e técnicos governamentais” (Faleiros et al, 2006:48). 

Ainda na década de 80 foi instituída uma comissão nacional da reforma 

sanitária de natureza consultiva para implementação das deliberações da 

conferência. O autor coloca ainda a política publica de saúde e singular por ter como 

principio o controle social adquirindo uma centralidade na luta pela democracia 

nesse período pela forma impactante e profunda com que desencadeou a mudança 

no conjunto das políticas, pois e em torno dela que as múltiplas forças da sociedade 

civil e do aparelho do estado vão sendo aglutinadas travando embates que 
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condensam uma experiência histórica inovadora que ainda esta em curso na 

atualidade.  

As ações de saúde do SUS estão circunscritas nas conquistas processadas 

no seio da sociedade civil e à intensa participação da sociedade e dos trabalhadores 

de saúde, a Lei 8.08021 foi aprovada em 1990 desencadeando uma mudança 

significativa para a população em relação ao acesso aos serviços de saúde no 

Brasil. 

 Para a população o Sistema Único de Saúde (SUS) significou uma mudança 

substancial na medida em que as parcelas pauperizadas e que estavam excluídas 

do direito à saúde puderam ter acesso a estes serviços devido ao caráter 

universalista da política de saúde vigente. Apesar dos problemas, esse sistema tem 

avançado nas propostas de melhoria da atenção e da gestão em saúde. 

A assistência à saúde esteve por muito tempo ligada à Previdência Social 

fazendo parte do seguro social brasileiro e dessa forma, só tinha acesso à saúde 

aquelas pessoas que estavam ligadas ao sistema formal de trabalho. “As políticas 

de saúde no Brasil caracterizam-se pelo seu vínculo estreito com as políticas de 

Previdência social, sobretudo no que diz respeito à sua forma de financiamento” 

(COHN, 2001:7).  

O conceito de saúde foi ampliado e não mais se restringe a idéia de 

assistência médica, ao contrário, sinaliza para o sentido oposto. Buss (2003) ao falar 

de promoção22 de saúde se reporta a uma das conceituações que estão disponíveis 

sobre saúde a qual consiste na idéia de que tais atividades são dirigidas à 

transformação do comportamento dos indivíduos localizando-os no contexto da 

família e da comunidade, nesse caso fugiriam ao âmbito da promoção da saúde 

todos os fatores que estivessem fora do controle do indivíduo. Essa visão mecânica 

da realidade foi alterada com a carta constitucional de 1988 quando os direitos civis 

foram conquistados e a noção de cidadania, ampliada.  

                                                 
21 A Lei Orgânica da Saúde visava regulamentar o SUS, a definir seus objetivos e atribuições, 
aprofundar a questão do financiamento, da descentralização, regionalização, hierarquização, 
participação popular e outros. 
22 “Promoção de saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais ampla que prevenção, pois 
refere-se a medida que ‘não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para 
aumentar a saúde e o bem-estar gerais’ ” (CZERESNIA, 2003:45). 
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Para o autor o que caracteriza a promoção da saúde na modernidade e que 

está preconizado na letra da lei “é a constatação do papel protagonizante dos 

determinantes gerais sobre as condições de saúde: a saúde é produto de um amplo 

espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão 

adequado de alimentação e nutrição, de habitação e saneamento, boas condições 

de trabalho, oportunidades de educação ao longo de toda a vida, ambiente físico 

limpo, apoio social para as famílias e indivíduos, estilo de vida responsável e um 

espectro adequado de cuidados de saúde” (BOSS, 2003:19). 

Nesse sentido, toma corpo o debate sobre a determinação social da saúde. 

Essa visão ampliada de saúde definida pelo autor na verdade é uma tradução das 

palavras escritas na Lei Orgânica da Saúde- LOS e define as diretrizes, princípios e 

o processo de gestão das políticas de saúde para o SUS. 

Finkelman (2002) faz uma análise geral da Lei nº 8080 detectando as suas 

principais tendências como o realce das competências do Ministério da Saúde, 

restringindo-lhe a prestação direta dos serviços apenas em caráter supletivo; a 

ênfase na descentralização das ações e serviços para os municípios; e valorização 

da cooperação técnica entre Ministério da Saúde, estados e municípios, onde estes 

ainda eram vistos, preponderantemente, como receptores de tecnologia. 

Outro aspecto importante e inovador que deve ser frisado sobre a LOS refere-

se à inclusão da participação da comunidade como umas diretrizes para a 

organização do sistema público de saúde propiciando a criação de diversos 

mecanismos de articulação entre esferas de governo e de participação e controle 

social sobre as políticas públicas.  

 

 

2- Os determinantes sociais da saúde e o Serviço Social: 

 

 

De acordo com Tambellini e Schutz, (2009) o primeiro registro do conceito de 

determinação da saúde remete ao relatório A new perspective on the health of 

canadians destinado à discussão de reformas do sistema de saúde do Canadá 
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apresentado em Ottawa em 1974, pelo então Ministro da Saúde e Bem-Estar Social, 

Doutor Marc Lalonde. É considerado o primeiro documento governamental em se se 

reconhece o esgotamento do paradigma biomédico do seu Sistema Nacional de 

Saúde e que é preciso ir além da atenção aos doentes. 

O documento questiona a equivalência entre a qualidade de saúde de um 

país e os avanços da tecnociência médica e propõe uma abordagem em que não há 

um único elemento, mas quatro: a biologia humana, o entorno ambiental, os estilos 

de vida e a organização do sistema de saúde, ou seja, que existem fora da 

assistência médica. 

Está claro que o relatório Lalonde contribuiu notavelmente 
com o debate dos determinantes da saúde, estendendo a discussão 
das políticas públicas às esferas do combate aos maus hábitos e à 
necessidade de melhorar a qualidade do entorno das pessoas. 
Porém, não se aprofundou na questão da determinação social da 
saúde” (Tambelinni e Schutz, 2009: 374). 

 A partir do fim da década de 70, as discussões sobre os determinantes 

sociais incluíram a questão social como elemento importante que determina a saúde 

e que influenciaram os sistemas de saúde, inclusive os dos países em 

desenvolvimento e o tema passou a ser objeto de uma Comissão sobre 

determinantes sociais em saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Os resultados dessa comissão foram publicados em 2008 a partir dos grupos 

de trabalho que discutiram alguns temas como exclusão social, mulher, sistemas de 

saúde, desenvolvimento infantil precoce, equidade de gênero, dentre outros que 

culminou na elaboração do documento final e no conceito de determinantes sociais 

para quem: “O fardo da doença e da perda prematura da vida, advém em grande 

parte das condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 

envelhecem. Por seu lado, condições de vida deficitárias e desiguais são 

conseqüências de políticas sociais e programas de baixa qualidade, estruturas 

econômicas injustas e má política”. (OMS, 2010). 

 Os autores apontam a falta de explicitação conceitual e significado sobre o 

termo determinação social, o que limita seu poder explicativo fazendo com que a 

categorias sejam colocadas como situações predecessoras e colocam ainda que o 

termo saúde, enquanto objeto complexo, também carece de um desenvolvimento 

conceitual capaz de abordá-lo em sua diversidade e incerteza. (Tambellini e Schutz, 

2009). 
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 Nogueira (2009) afirma que o relatório da OMS tende para o determinismo 

social, pois interpreta o social na saúde unicamente com o efeito de fatores causais 

conforme modelo das Ciências naturais negligenciando a contribuição da Sociologia, 

Antropologia e da Filosofia. 

Para ele a concepção é reducionista e continua atada ao modelo naturalista 

da biomedicina porque não se define exatamente o que significa determinante 

social, apenas que tem o significado de causa ou causalidade social, o relatório 

coloca a questão da equidade, entretanto, não o fundamenta nas concepções 

filosóficas do bem e do direito. 

O autor considera que a epidemiologia dos determinantes sociais concebida 

por Marmot e Wilkinson 2005 prescinde de uma teoria da saúde que vá além da 

biomedicina e ignora as teorias contemporâneas dos fenômenos sócias como a 

ontologia do ser social de Lukács ou da fenomenologia existêncial de Heidegger. 

Para ele essa nova epidemiologia é apenas pseudossocial e “arroga a si o direito de 

falar do social sem compreendê-lo como tal, sem ser capaz de adotar a este respeito 

qualquer abordagem teórica razoável e, muito menos, uma teoria crítica da 

sociedade”. (Nogueira, 2009: 405). 

Para Almeida Filho (2009) para formular de modo mais sistemático e preciso 

a determinação social da saúde, é necessário lançar mão da problemática teórica da 

desigualdade social já que esta carece de uma clareza teórica mais pertinente, para 

isso retoma os clássicos como Rawls e Amartya Sen. Para ele há uma enorme 

lacuna e desinteresse no discurso dominante sobre o tema desigualdade social em 

saúde e isso explicaria a fragilidade do conceito de determinação. 

“Tratar essa questão do ponto de vista da crítica teórica significa um 
esforço inicial, no sentido de conhecer com mais profundidade para superar 
com mais efetividade, determinantes, estrutura e efeitos das desigualdades 
sociais no campo da saúde. No limite, isso implica um trabalho de construção 
conceitual e de mobilização para ação política capaz de tornar as diferenças 
mais iguais (ou menos desiguais), ou seja, promover igualdade na diferença, 
fazendo com que se reduza o papel das diferenças de gênero, geração, 
étnico-raciais, culturais e de classe social como determinantes de 
desigualdades econômicas, sociais e de saúde” (Filho, 2009: 368). 

Na década de 80 houve uma tentativa de operacionalizar o conceito de classe 

social como ferramenta capaz de fornecer elementos para compreender a relação 

entre sociedade e doença havendo um crescimento considerável de pesquisas 

empíricas a partir desse referencial teórico e metodológico. 
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As críticas a esse modelo foram se avolumando e as limitações apontadas 

por estudiosos do tema. Barata citando Solla, 2006 escreve que os principais 

problemas se referem a perda do caráter dinâmico do conceito de classe social 

quando este é transformado em categoria descritiva dentre outros problemas que 

limitam a adoção do conceito para o estudo das determinações sociais da saúde 

(Barata, 2006). 

 No debate sobre a determinação social da saúde Teixeira, (2009) introduz o 

tema da determinação social dos indivíduos porque considera que a saúde, 

independente do significado que lhe seja atribuído, não está dissociada da 

determinação geral da vida das pessoas que está determinada pela posição que 

ocupam na sociedade e não apenas as grandes estruturas econômicas, a 

diversidade de padrões culturais, as condições cotidianas de existência, valores 

éticos, relações interpessoais dentre outros, mas, sobretudo, o próprio indivíduo. 

Dentro de seu patrimônio material e espiritual e das condições reais de sua 
vida, os indivíduos sempre têm a escolha dentre várias alternativas como um 
elemento característico e ineliminável de seu comportamento. Isso quer dizer 
que a sequência de determinações sociais, desde as características mais 
gerais da sociedade até as mais particulares dos pequenos grupos e das 
relações interpessoais, conforma as individualidades, mas essas são ativas 
na escolha de seus atos. Essa escolha e o comprometimento individual e 
coletivo que podem derivar daí são momentos críticos para a transformação 
da própria estrutura social, dos padrões de relações e valores que conformam 
uma dada sociedade. (Teixeira, 2009:382). 

 Para ele as condições ambientais e de moradia, o acesso a alimentação e 

outros bens fundamentais, o engajamento, condições e desenvolvimento de 

atividades laborais, dentre outros aspectos, podem trazer sérios danos à saúde das 

pessoas e que tais condições fogem ao controle, pois estão determinadas pela 

hierarquia social e divisão social do trabalho e da renda. 

O autor acrescenta ainda que a determinação social não se limita aos danos 

fisiológicos, característicos da pobreza, mas inclui também campos mais sutis e nem 

por isso menos intenso, os determinantes psicossociais, portanto, “o nível de 

reconhecimento, autonomia e segurança, e o balanço entre esforço e recompensa, 

entre demandas e controle, entre expectativas, realizações e frustações que os 

indivíduos alcançam ao longo de sua vida, assim como a rede social que constroem, 

têm maior impacto sobre o seu nível de saúde” (idem, p. 386). 

Adam e Herzlich (2005) em a Sociologia da doença e da medicina defendem 

a importância do aspecto social na determinação dos estados de saúde, porém, não 
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descartam por isso, a explicação biológica. A idéia é de que existe uma imbricação 

entre fenômenos biológicos e fenômenos sociais havendo necessidade de pensar 

em termos de causalidade em série para explicar as condições de saúde, nesse 

sentido a variante sexo é imprescindível para a análise dos autores. 

Colocam como exemplo o caso de mulheres que durante muito tempo tinham 

desvantagens biológicas em decorrência dos riscos da gravidez, higiene e cuidados, 

essas desvantagens eram acentuadas pela condição social, todavia, eles explicam 

que o peso biológico é reforçado pelas taxas de morbidade e mortalidade nos países 

industrializados contemporâneos onde os homens apresentam taxas maiores que as 

das mulheres e uma expectativa de vida menor em decorrência de mortes violentas 

no trânsito ou acidentes de trabalho, alcoolismo e tabagismo dentre outros. 

Os autores lembram ainda a respeito das diferenças sociais e de trabalho 

como na França, onde durante anos os homens mais expostos eram os de mão-de-

obra não especializada enquanto que entre os profissionais das letras, ciências e 

Engenharia a taxa de mortalidade era inferior a 50%.  “A questão da variabilidade 

dos estados de saúde não pode se resumir a um problema de desigualdade entre 

categorias sócio-profissionais. Todos os elementos definidores da posição social de 

um indivíduo na sociedade- sexo, origem geográfica, domicílio, estado civil, enfim- 

podem interferir” (Adam e Herzlich 2005: 53). 

Nessa mesma direção Helman (2010) afirma que os fatores socioeconômicos 

contribuem para as desigualdades em saúde e toma como exemplo Black report de 

1982 que estuda as disparidades de saúde no Reino unido onde mostra claramente 

que a saúde estava correlacionada com a renda e as pessoas de classes mais 

elevadas sofriam menos doenças e mortalidade menor se comparado aos das 

classes mais populares. 

Afirma que na Inglaterra e País de Gales no período de 1972 a 1976 a 

expectativa de vida entre as ocupações profissionais era mais de cinco vezes maior 

que nas ocupações manuais não qualificadas. 

Garrafa e Córdon (2009) constatam que a maioria dos estudos do século 

passado e mesmo os recentes no atual contexto dos determinantes sociais de saúde 

da OMS, tem se pautado em construções abstrato-teórico-abstratas, sem vincula-las 

à organicidade das práticas e problemas políticos concretos em formações 
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econômico-sociais determinadas comprometidas com as classes sociais 

desfavoráveis. 

A contribuição dos autores reside na análise de três instancias: O saber, 

atrelado ao processo de apropriação do conhecimento pelas classes trabalhadoras; 

o processo saúde-doença resultante de condições objetivas e subjetivas de vida; e a 

prática dos intelectuais do setor, sob enfoque gramsciano de organicidade e 

comprometimento. 

Para tais autores a determinação mais simples da saúde é o “cuidado médico 

profissional”, consumido como mercadoria onde é consumida a atenção dos 

profissionais e não o seu resultado e como valor especializado do trabalho não 

apenas na figura do médico, mas da odontólogo, enfermeira, psicólogo, assistente 

social, administrador, enfim, de todos os agentes desse setor cuja forca de trabalho 

é incorporada de forma direta pelo capitalismo. 

 

Os trabalhadores da saúde, dentro do SUS, deveriam desenvolver 
atividades mais politizadas, principalmente aqueles que participam no 
PSF e outros programas periféricos. No entanto, o que se constata é 
que muitos destes programas e projetos são financiados por agências 
internacionais como o Banco Mundial, que com demagogia e 
populismo assistencialista, confundem a verdadeira causalidade das 
doenças e sua relação com o processo produtivo, com deterioração 
persistente da força de trabalho. Todo este contexto quase asséptico, 
que isola os fatores ideológicos fora do espaço de discussão 
cotidiana, possibilita a vigilância e controle dos indivíduos 
pertencentes aos setores médios mais politizados: estudantes, 
profissionais liberais e mesmo grupos sociais diferenciados da própria 
coletividade. (Garrafa e Córdon, 394:2009) 

 

Na concepção dos autores a atividade técnico-científica de certos setores 

profissionais dos serviços de saúde e do SUS está alienada legitimadora e 

reprodutora do processo alienado e alienante, necessitando de uma “práxis política 

negadora” destes processos.  

É nesta alternativa negadora que propõem uma nova postura de crítica e 

combativa aos interesses do desenvolvimento da acumulação capitalista no campo 

da saúde no Brasil. Uma verdadeira militância que parte da consciência e do 

respeito às formas de atenção à saúde em conjunto com a sociedade organizada.  

Ressaltam a importância da determinação social da saúde, porém, sem 

desconsiderar que a construção de uma nova atitude de intervenção negadora do 
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status quo, inclui a tomada de atitudes novas por parte da força de trabalho 

profissional do setor saúde. 

A contribuição dos autores é interessante para refletir que a tese defendida 

por eles coaduna com o projeto político do Serviço Social que defende uma postura 

veementemente defensiva dos direitos dos cidadãos, quer esteja vinculada às ações 

de saúde, de educação e as demais políticas públicas. 

Ademais, a discussão da determinação social da saúde foi importante para 

definir o lugar do Serviço Social no campo da saúde que foi crescendo em 

importância e os profissionais cada vez mais chamados a compor as equipes de 

saúde das instituições, principalmente as públicas que compõe a rede SUS de 

saúde.  

Nos primórdios da profissão, entre as décadas de 30 e 40, a saúde não era o 

setor que mais absorvia a mao de obra do assistente social, porém com a expansão 

da profissão e o aprofundamento do capitalismo no país, a ação profissional se 

amplia e este setor é o que mais cresce em termos de emprego aos profissionais.   

A profissão, do seu desenvolvimento até os anos 60, não teve 
polêmica de relevo que ameaçasse o bloco hegemônico conservador 
que dominou tanto a produção do conhecimento como as entidades 
organizativas e o trabalho profissional. Alguns assistentes sociais com 
posições progressistas questionavam a direção do Serviço Social, 
mas não tiveram condição de alterá-la. Nos anos 60, esta situação 
começou a se modificar, surgindo um debate na profissão 
questionando o seu conservadorismo. Essa discussão não surgiu de 
forma isolada, mas com respaldo das questões levantadas pelas 
ciências sociais e humanas, principalmente em torno da temática do 
“desenvolvimento” e de suas repercussões na América Latina. (Bravo 
e Matos, 2007:05) 

Esse fato também teve influencia com o alargamento do novo conceito de 

saúde da Organizacao Mundial de Saúde (OMS) onde saúde também passou a ser 

sinônimo de bem estar social e passou a incorporar aspectos biopsicossociais e não 

apenas físico e mental o que acabou determinando a requisição de outros 

profissionais para atuar no setor. 

De acordo com Sodré (2010) o Serviço Social demarcou sua entrada no 

campo da saúde pública pelo viés dos trabalhos com comunidade e pelas 

abordagens individuais sobre a saúde com destaque ás práticas educativas à vida 

privada. O autor destaca que esta ação deve-se muito a escolaridade do país que 
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naquele contexto era baixa, o que repercutiu em grande demanda para os 

assistentes sociais o que levou a perda da prática de sistematização. 

Até os anos 70 a profissão esteve pautada nas práticas curativas sem 

alterações da hegemonia vigente apesar de posições progressistas de muitos 

assistentes sociais que questionavam o conservadorismo do Serviço Social 

respaldadas pelas Ciências sociais e humanas. 

As alterações começaram a surgir nos anos 80 e 90 com o fim do 

autoritarismo e as novas vozes dos sujeitos começaram a soar para a política 

brasileira e seus mais profundos anseios para melhorar suas condições de vida e 

toda a mobilização popular e de intelectuais da área acabou politizando a área da 

saúde não se restringindo apenas a interesses dos técnicos de saúde, mas um 

interesse geral da nação. 

O movimento sanitário, como ficou conhecido, avançou no debate e 

elaboração de propostas de fortalecimento do setor público em detrimento do setor 

privado de saúde e no avanço na incorporação da participação da população no 

desenvolvimento das políticas públicas, dentre elas a saúde. 

O Serviço Social nesse contexto passava por um processo de renovação, de 

questionamentos e debates internos que se relacionava mais a conjuntura histórico-

teórica da profissão e aos seus projetos profissionais que para Netto (2007) 

apresentam a auto-imagem de uma profissão delimitam suas funções e objetivos e 

estabelecem as bases de relações entre seus membros e os usuários dos seus 

serviços e são construídos pelo seu respectivo corpo profissional. (Neto, 2007: 144)   

Na década de 90 consolida-se no Brasil o projeto Neoliberal pautado na 

redução de gastos, na política de ajuste, racionalização de oferta e descentralização 

das políticas, o que exime cada vez mais a responsabilização do poder central com 

os problemas sociais. Com ele instaura-se uma dualidade também no setor saúde 

no que tange o Serviço Social. De um lado o profissional assistencialista e de outro o 

profissional que enfatiza as práticas participativas e a emancipação. 

Diante desse quadro, o assistente social demarcou de forma vertical 
sua atuação na reprodução das relações sociais. Na saúde coletiva, 
foi o reflexo dos questionamentos que tentavam distanciar o fordismo 
das políticas de saúde, um questionamento defi nitivo ao modelo 
saúde-fábrica. Criou-se como principal estratégia para operacionalizar 
seu posicionamento no campo um modelo denominado estratégia de 
saúde da família (ESF). Diferentemente da lógica de produção 
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fordista, a produção passava a ser por demanda, e não em série. O 
trabalho dos profissionais da saúde retomava uma antiga discussão 
no campo das ciências: o retorno do generalista e a crítica ao 
especialista. (Sodré, 2010:462-466). 

 Costa (2010) ao refletir sobre o trabalho do Assistente social nos serviços de 

saúde coloca que nesse contexto as mudanças tecnológicas, organizacionais e 

políticas operadas no SUS exigiram dos profissionais novas formas de organização 

e gestão dos processos de trabalho. Por outro lado as mudanças na organização do 

sistema que atendem as reivindicações do movimento sanitário ainda não 

conseguiram superar as suas contradições como demanda reprimida, recursos 

parcos, burocracia e ênfase na assistência curativa individual, ou seja, não 

conseguiu superar a hegemonia medico-hospitalocentrica, o que repercute nas 

situações cotidianas profissionais. 

O processo de renovação do Serviço Social foi sendo processada 

concomitante às mudanças ocorridas na sociedade brasileira, política, econômica e 

teoricamente, o que levou a redimensionar sua base normativa legal orientada por 

valores e princípios humanos que exige dos profissionais o compromisso ético com 

a equidade e a justiça social. 

Os princípios que orientam o projeto profissional estão de acordo com os 

valores democráticos conquistados na Constituicao de 1988 e é considerado como 

enorme desafio torná-lo efetivo na prática dentro das contradições atuais do Sistema 

Único de Saúde. 

Na acumulação teórica operada pelo Serviço Social é notável o fato de, 
naquilo que ela teve e tem de maior relevância, incorporar matrizes teóricas e 
metodológicas compatíveis com a ruptura com o conservadorismo 
profissional – nela se empregaram abertamente vertentes críticas, 
destacadamente as inspiradas na tradição marxista. Isto significa que, 
também no plano da produção de conhecimentos, instaurou-se um pluralismo 
que permitiu a incidência, nos referenciais cognitivos dos assistentes sociais, 
de concepções teóricas e metodológicas sintonizadas com os projetos 
societários das massas trabalhadoras (ou seja: de concepções teóricas e 
metodológicas capazes de propiciar a crítica radical das relações econômicas 
e sociais vigentes (Netto,2007:12) 

Um dos grandes desafios é exatamente democratizar o campo da saúde e é 

necessário fortalecer os sujeitos coletivos que para Bravo e Matos (2010) significa 

voltar ao trabalho de base, educação e mobilização popular que desapaeceu do 

debate profissional. Além disso, é importante investir em projetos e pesquisas sobre 

os usuários dos serviços que subsidiem os trabalhos dos profissionais e que sirvam 

de análise as expressões da questão social. 



104 

 

 

Para os autores o conhecimento sistematizado dos processos sociais e de 

vida dos usuários pode subsidiar ações inovadoras e podem ser pré-requisito para 

desencadear uma cultura pública democrática de fato e podem ser capazes de 

trazer elementos ara a ação profissional que estejam além das demandas 

instituídas. 

Vasconcelos (2007) ao estudar a realidade do Serviço social no cotidiano dos 

serviços de saúde, destaca a necessidade qualificar ações que mobilizem e 

impulsionem novas maneiras de realizar a prática profissional:   

O que está em jogo para os assistentes sociais que objetivam uma 
ação profissional que rompa com o conservadorismo preponderante 
no domínio da prática é, partindo da definição clara e consciente de 
suas referências ético-políticas, a apropriação de uma perspectiva 
teórico-metodológica que, colocando referências concretas para a 
ação profissional, possibilite a reconstrução permanente do 
movimento da realidade objeto da ação profissional, enquanto 
expressão da totalidade social, gerando condições para um exercício 
profissional consciente, crítico, criativo e politizante, que só pode ser 
empreendido na relação de unidade entre teoria e prática. 
(Vasconcelos, 2007:12 e 13). 

 

Ao questionar onde reside o caráter de uma prática mediada pelo Sistema 

Único de Saúde e pelo Projeto ético-político Serviço Social, ela mesma diz que a 

direção está no planejamento e execução de certas estratégias e ações que o 

assistente social vai se formando e se transformando num recurso vivo e qualificado 

que sistematiza, analisa, critica e avalia as ações ao mesmo tempo em que fortalece 

suas referências, valores e compromissos. 

O estudo de Vasconcelos traz reflexões críticas substantivas para uma 

análise e transformação da ação profissional na área da saúde e que explicitasse as 

possibilidades de relação entre o projeto profissional hegemônico e as práticas 

efetivas dos assistentes sociais. 

Dentre as conclusões do estudo esta a constatação de que existe uma 

“fratura” realizada pelos profissionais cuja referencia norteadora seja o projeto ético 

profissional e as possibilidades contidas da realidade objeto da ação profissional. 

Tomando como exemplo os plantões nas instituições de saúde faz uma crítica 

contundente á prática dos assistentes sociais caracterizando-as como uma prática 

burocrática, não assistencial que segue mecanicamente as normas administrativas 

impostas que apenas maximiza a morosidade da coisa pública que ao invés de 
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democratizar os serviços, inviabiliza e dificulta o acesso aos usuários e não facilita a 

captação do que está oculto nos problemas apresentados por eles. 

Questiona sobre o caráter de uma prática mediada pelo Sistema Único de 

Saúde e pelo projeto Ético-político do Servico Social e afirma que  

É no planejamento e na execução de determinadas estratégias e 
ações que o assistente social vai se formando e se transformando 
num recurso vivo, cada vez mais qualificado. Vai formando e 
consolidando a sistematização, a análise, a crítica e a avaliação das 
ações; vai fortalecendo suas referencias, seus valores, seus 
compromissos, seus objetivos ao mesmo tempo vai, assegurando o 
acesso e a ampliação dos direitos e do controle social (Vasconcelos: 
2007: 257). 

 

.A autora elenca várias estratégias e ações capazes de contribuir para a 

ampliação e radicalização dos direitos sociais e que facilitem o controle social e a 

democratização dos espaços institucionais, dentre as ações ela destaca o 

planejamento como um instrumento de luta, de negociação e de registro da prática e 

isto pressupõe outras ações como realizar estudos, levantamentos e pesquisas 

sobre a questão social que se configura como objeto da ação dos assistentes 

sociais. 

Sodré (2010) faz uma reflexão sobre a produção de saúde no contexto do 

modelo “flexível” de saúde pública, acrescenta que a informação sistematizada e 

qualificada pelo assistente social proporciona leituras que subsidiam o trabalho do 

gestor e que a dimensão investigativa do trabalho tem sido também demandada 

num novo momento em que o assistente social é convocado a produzir, elaborar e 

sistematizar sua prática e isso requer análise e maior disponibilidade de tempo para 

a percepção de novas demandas, tendências e possibilidades na ação das políticas 

públicas e sociais.  

O autor chama a atenção para uma questão que tem se tornado um grande 

desafio para os assistentes sociais desenvolverem a investigação científica no 

campo da saúde e eles se chamam comitês de ética que em muitos casos tem 

criado verdadeiras barreiras burocráticas aos estudos que não venham de suas 

próprias demandas e os próprios assistentes sociais são hoje muitos dos que estão 

entre aqueles que não facilitam a entrada de pesquisadores nas instituições de 

saúde pública.  
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Essa realidade é notória quando os docentes de disciplinas de trabalhos de 

conclusão de curso enviam estagiários a instituições de saúde e que precisam da 

colaboração dos assistentes sociais e poucos são os profissionais que concordam 

em dar entrevistas ou responder questionários, o que tem limitado bastante 

pesquisas mais consistentes e de maior fôlego.  

As instituições públicas têm criado, no campo da saúde, ao 
invés de comitês de ética, a ética dos comitês, autorizando a entrada 
de pesquisadores que não representam ameças aos seus gestores e, 
também, assistentes sociais que não fazem uso de sua liberdade ou 
autonomia para falar sobre seu próprio trabalho ou o de suas equipes. 
(Sodré, 2010:440). 

O autor pondera ainda que os assistentes sociais devem estar atentos para 

não repetir o modelo de produção em massa, que segundo ele pode ser comparado 

aos plantões e encaminhamentos onde o assistente social se enclausura e resume 

sua prática a livro preto e uma agenda antiga e equipara tal ação a dos médicos que 

se resume a prescrever receitas. 

O que poderia ser equiparado ao médico que só entrega receitas. O que 

contradiz os princípios de emancipação humana do Serviço Social. Esse modelo tem 

proporcionado à formação profissional uma lógica de produção que se esgotam em 

si mesma perdendo a dimensão processual do trabalho do assistente social pautada 

em um discurso moralizador e naturalizador da pobreza, despolitizando e 

esvaziando os serviços e prática.  

Com base na idéia de que toda ação profissional se constrói como processo e 

que este contém uma dimensão operativa e ética Mioto e Nogueira (2007) defendem 

que o planejamento está condicionado politicamente, o que determina que seu 

direcionamento ocorra no interesse da maioria ou não dependendo do modo como é 

concebido e dos agentes em controle. 

Os autores lembram ainda que no caso da saúde o processo de trabalho é 

coletivo e envolve inúmeros fatores e determinantes e que a ausência de um pensar 

racionalmente pode desencadear práticas burocratizadas com ênfase na eficiência e 

imobilizada em práticas rotineiras e repetitivas (Mioto e Nogueira, 2007:287). 

 

 

2 – A interpretações mágico-religiosas de doença e cura: 
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 O conceito de saúde é reflexo não apenas da conjuntura histórica, econômica 

e política, depende também da classe social e de cultura, depende dos valores, das 

histórias individuais, das concepções filosóficas, científicas e religiosas imbricadas 

na vida das pessoas. 

 Por muito tempo a medicina luta contra as práticas e conhecimentos ilegais, 

ou seja, o conhecimento popular e ao mesmo tempo em que teve que defender a 

sua evolução e seu campo de conhecimentos e práticas que constituem a legalidade 

médica, teve que contrariamente reunir o conjunto desses conhecimentos ilegais, se 

alimentar deles para conferir o monopólio dos atos médicos sob sua jurisdição.  

Boltanski, 1979 afirma que o conhecimento comum ou popular é verificado ao 

estudar o comportamento das mães das classes populares frente às doenças dos 

filhos, sabendo reconhecer pelos sintomas quando estão doentes ou não pelos 

sinais, podendo elas mesmas trata-los ou em último caso, chamar um médico. 

Para cuidar da gripe, é necessário e suficiente saber que a gripe se trata com 
antigripine, sem para isso saber qualquer coisa da natureza da gripe ou da 
composição do remédio utilizado para curá-la. Se isso acontece, é em 
primeiro lugar, porque a medicina familiar; e essencialmente imitativa, 
contentando-se as mães, de maneira geral, em reproduzir os gestos e as 
palavras do médico, ou melhor, entre esses, os gestos que lhes são 
perceptíveis, e as palavras que podem identificar e memorizar (Boltanski, 
1979: 22-23). 

 O autor afirma que as práticas médicas populares não passam de imitação 

das práticas médicas legítimas e que estas praticamente quase suplantaram a 

antiga medicina popular com poucas exceções dentre elas as mulheres camponesas 

e aquelas que migraram para a cidade e que conservam costumes e tradições.  

 A intervenção médica pretende fornecer uma explicação dos mecanismos 

químicos e biológicos da doença e dos meios de controla-las enquanto que a 

medicina popular associa uma resposta integral inclusive espiritual que o 

racionalismo faz questão de eliminar. (Laplantine, 2008). Em Antropologia da 

Doença o autor revela os dois grandes modelos possíveis da interpretação religiosa 

da doença: A doença-maldição e a doença-sanção. 

 No primeiro modelo a doença é vista como o efeito de uma vingança gratuita, 

acidente do acaso, destino ou fatalidade contra a qual não se pode lutar e o doente 
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se sente vítima e não compreende o por que de sua maldição e a explicação na 

natureza má e vista como algo exterior ao homem, com vida própria, autônoma. 

 Contrariamente, no segundo modelo a doença como punição é vista como 

resultado de algo que o próprio indivíduo provocou, assim é punido por seu mal 

comportamento como transgressor da lei, ou seja, a doença é atribuída a 

consequência de uma transgressão individual ou coletiva e uma ruptura com a 

ordem social e em muitos casos, uma ruptura com a ordem cósmica. 

Na Idade Média européia, a influência da religião cristã 
manteve a concepção da doença como resultado do pecado e 
a cura como questão de fé; o cuidado de doentes estava, em 
boa parte, entregue a ordens religiosas, que administravam 
inclusive o hospital, instituição que o cristianismo desenvolveu 
muito, não como um lugar de cura, mas de abrigo e de 
conforto para os doentes (Scliar, 2007:33). 

 É possível identificar também a concepção mágico-religiosa da doença desde 

as múmias egípcias até os dias atuais onde a doença é resultado de forças ocultas 

que se instalam no corpo em decorrência do pecado ou de maldições administradas 

por feiticeiros com vistas à vingança e à prática do mal. 

 Um clássico desse pensamento é o “Feiticeiro e sua magia” de Claude Levi 

Straus que baseado em sua experiência com os Nambikwara do Tapajós no Brasil, 

descreve os fundamentos psicofisiológicos dos casos atestados de morte por 

conjuro ou enfeitiçamento onde a integridade física sucumbe à personalidade social. 

 Para Levi Straus a eficácia de certas práticas mágicas implica na crença da 

magia que por sua vez, apresenta-se em aspectos complementares numa tripla 

experiência, quais sejam: a crença no feiticeiro, a crença no doente e por último, a 

confiança e exigência da opinião coletiva. Ele chama o conjunto indissociável desses 

aspectos de complexo xamanístico que atua em dois pólos: a experiência íntima do 

Xamã e o consenso coletivo cuja fabulação é afiançada na tripla experiência: 

A do próprio Xamã que, se sua vocação é real (e mesmo se não o é, somente 
pelo fato do exercício), experimenta estados específicos, de natureza 
psicossomática; a do doente, que experimenta ou não uma melhora; enfim, a 
do público que também participa da cura, e cujo arrebatamento sofrido, e a 
satisfação intelectual e afetiva que retira, determinam uma adesão coletiva 
que inaugura, ela própria, um novo ciclo (Levi Straus, 207). 
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 Ao tomar emprestado da psicanálise o termo abreação23, que significa o 

momento da cura, o autor coloca que ao tratar o doente o Xamã oferece um 

espetáculo ao público onde não representa mimicamente os acontecimentos, ele os 

vive em toda sua originalidade e violência. 

 O autor estende a noção de abreação às práticas terapêuticas psicológicas e 

questiona a sua unilateralidade da cura psicanalista afirmando que no xamanismo 

quem fala é o feiticeiro que faz abreação ao doente que se escuta ao passo que na 

psicanálise é o doente que fala e faz abreação contra o médico que escuta, porém, 

esta não é menos exigida, pois ele precisa primeiro ser analisado para poder se 

tornar analista. Quanto ao papel reservado ao grupo, o autor afirma que é mais difícil 

de definir porque por um lado a magia readapta o grupo através do doente enquanto 

que na psicanálise o doente é adaptado ao grupo por intermédio de soluções 

introduzidas. 

 Maybury-Lewis afirma que a feitiçaria na sociedade Xavante é comumente 

uma atividade masculina e geralmente acalentada pelos membros das frações 

dominantes contra outras facções.  

Quando um membro Xavante adoece ou morre, a explicação vem pela 

malevolência e feitiçaria de seus opositores, em especial daqueles com quem 

manteve vínculos específicos de afinidade. De acordo com seu raciocínio a única 

maneira de o fraco enfrentar o forte é através dos meios sobrenaturais.  

                                                 
23 Quando o doente revive a situação inicial que originou a perturbação, antes de superá-la por 
completo. 
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Laplantine (2008) em sua grande contribuição metacultural sobre a 

Antropologia da doença e sua análise sobre as formas elementares da doença e da 

cura coloca que:  

As maneiras pelas quais essas formas são representadas de uma para outra 
são extremamente díspares, e de que numa mesma sociedade, em um certo 
momento de sua história, as correntes médicas, os sistemas de pensamento, 
as escolas, os comportamentos sociais são extremamente variados e essas 
variações sociais acrescentem-se as variações individuais (p.11). 

 

Entretanto, Laplantine procurou mostrar que apesar dessa variada forma com 

que homens e mulheres se representam a morbidez e a saúde, não deixam de 

existir permanências constantes, ou invariantes da experiência e a esperança de 

cura identificáveis. 

Essas interpretações não se restringem apenas aos usuários de saúde, ou 

seja, aos indígenas, mas também aos profissionais de saúde. Laplantine ao estudar 

as relações possíveis entre a doença e o sagrado, a medicina e a religião, a saúde e 

a salvação, traz uma grande contribuição no sentido de mostrar que o que indicamos 

por religioso e o que chamamos de médico estão estritamente ligados e a dimensão 

religiosa não é percebida pela sociedade, inclusive da parte dos que se filiam a uma 

ciência neutra e objetiva. Para ele não existem práticas puramente médicas ou 

puramente mágico-religiosas, mas recursos distintos. 

O trabalho do antropólogo ocidental, confrontado com sua própria realidade, 
consiste então em mostrar que a relação privilegiada da doença e do sagrado 
é uma conseqüência inelutável da relação indefectível da doença com o 
social. Ora, há várias maneiras possíveis de se por em evidência a relação da 
doença com essa forma de expressão totalizante do social que é o religioso 
(LAPLANTINE, 2008, p. 217) 

Voltando novamente a Laplantine, sobre esse aspecto o autor coloca que o 

pensamento científico mantém uma ruptura ilusória entre a doença e o social, mas 

contrariamente a essa visão, o pensamento totalizante permite tomar consciência 

daquilo que é oculto pelo pensamento científico, ou seja, o pensamento religioso, 

pois a religião é a única interpretação totalizante do social, do individual e do 

universo. 

Baseado no conceito de fato social total de Mauss o autor explica que todo 

fenômeno, quer se apresente ostensivamente religioso ou declaradamente médico 

é sempre um “fenômeno social total que demanda o esclarecimento de vários 

procedimentos sucessivos: o da antropologia médica e o da antropologia religiosa, 
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mas também da antropologia política, econômica...” (p. 214). 

O autor assinala duas naturezas que tais mecanismos encerram: Uma se 

refere aos fóruns exclusivos de representantes das instâncias subnacionais de 

governo, isto é, estados e municípios que são os fóruns de participação e 

articulação24, e a segunda natureza se refere aos colegiados que funcionam como 

mecanismos de participação popular para o controle social. 

Sobre este aspecto Geertz (1926) em seu texto anti anti-relativismo nos alerta 

sobre o medo do relativismo cultural, palavra que muitos pesquisadores evitavam 

meramente por receio de suas supostas conseqüências morais ou intelectuais. 

Segundo o autor tais conseqüências não decorrem de fato do relativismo e são 

meramente ilusórias as recompensas a quem escapa de suas garras. 

Para o autor não se trata de defender o relativismo, mas atacar o anti-

relativismo que a seu ver está em ascensão e se trata de uma nova versão de um 

erro já cometido no passado. 

O que quer que possa ter sido originalmente o relativismo cultural (e 
não há um só dos seus críticos que o tenha entendido bem), ele serve, 
atualmente, sobretudo como um espectro para nos afugentar de certos 
modos de pensar e nos encaminhar para outros. E como os modos de pensar 
de que estamos sendo afastados me parecem mais convincentes do que 
aqueles para os quais somos impelidos, além de estarem no cerne da 
herança antropológica, eu gostaria de fazer algo a esse respeito (Geertz, 
1926, p. 47). 

O autor chama de relativismo a postura segundo a qual toda avaliação é 

relativa a algum padrão, seja qual for, e os padrões derivam de culturas. Geertz cita 

exemplos na história da humanidade como o holocausto, as duas guerras mundiais, 

o nazismo dentre outros para descrever os malefícios e as conseqüências nefastas 

do relativismo no debate antropológico. 

O autor defende a idéia da importância da concepção de natureza humana 

que independa do contexto, que veja os potenciais comportamentos geneticamente 

codificados que todos os homens têm em comum como inerentes à sua tendência 

universal ao desvio. Para ele há um grande desafio para a teoria antropológica, pois 

a tradição relativista demorou a aceitar a idéia de que pode existir uma sociedade 

                                                 
24 Neste caso, são: 1) o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), 

que reúne os secretários de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal, e 2) o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), ao qual estão filiados secretários de cerca de 90% 
dos municípios. (idem) 
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contaria à natureza humana, entretanto, essa idéia de sociedade desviante é vista 

como alienante na Sociologia e em outras disciplinas. 

Segundo o autor por conhecermos pouco sobre a natureza humana, não há 

como saber como e se uma sociedade fracassa, mas é suficiente olhar as notícias 

de jornais para constatarmos os aumentos nos índices de homicídios, suicídios e 

outros crimes violentos que crescem a cada dia. 

E necessário atentar para os aspectos em que Geertz nos chama atenção, 

por outro lado, não se pode perder de vista que, quando se trata de investigação 

cientifica, da capacidade analítica e crítica quando estudamos a realidade. Como 

argumenta Geertz em seu texto sobre os usos da diversidade:  

Uma antropologia muito temerosa de destruir a integridade e a criatividade 
culturais, nossas e de todos os outros, por se aproximar de pessoas, 
conversar com elas e procurar apreende-las em seu cotidiano e sua 
diferença, está fadada a morrer de uma inanição que não pode ser 
compensada por qualquer manipulação de conjuntos de dados objetivados 
(Iden, p. 73).  

Com o objetivo de clarear a idéia o autor conta uma fábula sobre o índio 

bêbado que é bastante coerente com a idéia da expressiva diversidade cultural 

existente nas ações de saúde no Amazonas. O caso aconteceu nos Estados Unidos 

quando num programa de governo um índio teve acesso à máquina de diálise para 

seu “tratamento de saúde” dentre muitos pacientes na mesma situação. O 

tratamento para ser eficiente exige disciplina por parte dos usuários.  

Acontece que, após iniciar o tratamento de diálise, o índio recusou-se a parar 

ou mesmo controlar sua ingestão de álcool, sua opinião era a de que sou mesmo um 

bêbado e pretendo continuar assim até o fim de sua vida. Na visão dos médicos 

aquela atitude estava impedindo outras pessoas que precisavam -e que, gostariam 

de continuar vivos- a ter acesso aos benefícios do tratamento. Depois de alguns 

anos o índio morreu. O autor contou tal fábula não para mostrar que tanto os valores 

dos médicos- que não estavam errados- quanto os do índio- que não são os nossos- 

devesse ou não ter prevalecido ou tal postura ou outra pudesse ter melhorado a 

situação, mas evidenciar que isso e não a tribo, a diferença que representa a forma 

assumida nos dias de hoje pelos conflitos de valores surgidos da diversidade 

cultural. 

 As interpretações de doença e de cura dependem do contexto social, das 

visões de mundo, das histórias individuais e coletivas, da conjuntura macro e micro e 
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essa realidade é tão diversa que dentro da cultura indígena, pode se falar não de 

uma interpretação, mas de variadas quando pensamos que existem inúmeras etnias 

com suas próprias cargas culturais e históricas assim como cada uma pode ter sua 

específica e própria interpretação do que seja doença e cura. 

Os Baníwa dispõem de amplo conjunto de representações de doença, cuja 

lógica interna é inteligível a partir da conexão estabelecida pelas disposições míticas 

que ordenam sua sociedade como o Mánhene, venenos colocados por inimigos para 

atingir o inimigo; o Walama, que é o conjunto de doenças oriundas de flechas 

mágicas que caracteriza-se por dor repentina e aguda; o  ifiukali, que se refere a um 

conjunto de doenças diarréicas; dentre outros (Garnelo e Wright, 2001). 

E cada grupo indígena, cada etnia tem suas próprias concepções e 

representações a partir da cosmovisão e experiências adquiridas na cultura singular 

de cada sociedade indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

4- A interpretação antropológica: 

 

 

 Refletir antropologicamente a realidade é substantivamente importante para o 

campo da saúde em especial quando se trata de saúde para os povos indígenas. A 

Antropologia, com seus estudos de sistemas de classificação, de simbolismo e 

representação contribuiu sobremaneira para entendermos a relação sociedade 

versus natureza ou, mesmo, populações tradicionais versus populações ocidentais.  
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Segundo Lévi-Strauss (1989), o objeto primeiro de toda ciência não é de 

ordem prática, mas responde às exigências intelectuais. Conhecer o mundo, 

portanto, é parte inexorável da experiência humana no mundo, e apesar dessa 

experiência ser vivida de maneira diferente e particular em tempo e lugares diversos, 

os mecanismos lógicos que nos permitem conhecer o mundo e atribuir-lhe um 

sentido são os mesmos, pois como afirma Lévi-Strauss, a mente humana opera em 

todo lugar, segundo os mesmos princípios, o que torna possível o aprendizado de 

novos significados e o diálogo entre culturas diferentes. 

Uma importante contribuição de Lévi-Strauss, na perspectiva de Roué 

(2000), é que ele não se restringe aos sistemas classificatórios, pois o que ele 

chama de “ciência do concreto” são todos os saberes (indígenas) sobre a saúde, a 

natureza, entre outros, muitos especialistas da área médica reconhecem que por 

ocasião da chegada dos portugueses, os povos indígenas já conheciam mais de 

duas mil espécies de plantas e ervas medicinais e que eram capazes de realizar 

cirurgias e cuidar de fraturas (SANTOS-LUCIANO, 2006). 

Ianni (2011), ao colocar a necessidade de reposicionar o limiar crítico das 

relações do homem com a natureza, do biológico com o social, vincula saúde, 

homem e ambiente, natureza e sociedade. Para ela a diversidade biológica 

contempla a variabilidade dos organismos vivos e a complexidade ecológica onde 

eles ocorrem, representa também a variedade funcional e estrutural das diferentes 

formas de vidas genéticas, das populações, das espécies, das comunidades e dos 

diferentes níveis ecossistêmicos. Na saúde essa interação tem sido objeto de 

problematização posto que os processos saúde-doença são processos dinâmicos, 

implica variações e adaptações contínuas que se transformam de acordo com a 

realidade histórica, concreta e condições de vida. 

 Segundo Laplantine (2004) a leitura antropológica que se faz da história da 

medicina é um paradoxo onde por um lado a relação entre sociedade e doença foi 

oculta e de outro revela nossos comportamentos na atualidade. A compreensão da 

doença é mais vivenciada que pensada e os modelos construídos são produzidos 

por diferentes culturas. 

O trabalho da Antropologia médica consiste em revelar o que deveria 
permanecer oculto em termos sociais. Ela não poderia, 
particularmente, dispor-se a abandonar a reflexão sobre a doença aos 
cuidados das pretensões da filosofia, das ideologias, das religiões, 



115 

 

 

bem como do discurso oficial da (bio)medicina”. (LAPLANTINE, 2004, 
p.33-34). 

 O autor afirma que a história da medicina é cruzada por correntes antinômicas 

como representações mágico-religiosas da doença por um lado e representações 

naturalistas de outro; sistematismo de um lado e empirismo de outro etc e os 

modelos antropológicos procuram explicar a diversidade desses saberes e 

habilidades.. 

  “O campo da antropologia da medicina iniciou-se com a constatação 
do elo inexorável entre doença, medicina, cultura e sociedade humana. 
Teorias da doença (científica ou religiosa), envolvendo etiologia, diagnóstico, 
prognóstico, tratamento e cura são partes do repertório cultural de grupos 
humanos e variam no tempo e no espaço em consonância com a variação 
cultural”. (Queiroz e Canesqui, 1986:152). 

 O campo da antropologia da medicina tem se desenvolvido através de 

princípios teóricos e metodológicos das Ciências Sociais que tem influenciado 

inúmeros pesquisadores dando lugar a investigações empíricas no campo da saúde. 

O funcionalismo, por exemplo, permite a interpretação de que a sociedade é um 

todo harmonioso e que se algo está fora dos eixos, colocar em ordem o que está 

fora do lugar é o papel da medicina. 

 Apesar da visão totalitária e sistêmica da sociedade, a teoria parsoniana foi 

muito importante nos estudos sociológicos e antropológicos da medicina 

influenciando um grande número de trabalhos e posturas teóricas passando a 

concentrar-se no comportamento social em relação à doença. 

 Na visão dos autores os campos tanto da Sociologia quanto da Antropologia 

da medicina passaram a concentrar-se no comportamento social em frente à doença 

e a maioria das investigações sociológicas e antropológicas adotou uma postura 

empírica em contraposição à grande teoria, permitindo que minorias como grupos de 

migrantes, indígenas e as classes sociais mais pobres, fossem estudadas de forma 

mais ampla. 

 Minayo (2006) ao refletir sobre as contribuições da Antropologia para a saúde 

coloca que a maior delas é a tradição de compreensão da cultura demarcando um 

espaço radical posto que o fenômeno cultural não é apenas um lugar subjetivo, mas 

tem a objetividade que tem a espessura da vida, onde passa o econômico, o político, 

o religioso, o simbólico e o imaginário. Ela descreve as principais contribuições da 

Antropologia clássica para pensar a Saúde e Doença. 
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1- Relativização dos conceitos biomédicos: Para a autora as principais contribuições 

da antropologia para a saúde vieram de Levi-Straus e Mauss em estudos empíricos, 

inclusive nas sociedades indígenas brasileiras e evidenciam o que já se sabe por 

meio do senso comum, de que as doenças não podem ser reduzidas a evidência 

orgânica e objetiva, mas é uma configuração biológica e uma realidade social e que 

devemos valorizar as diversas formas de interpretá-las e esta tem sido uma de suas 

contribuições, ou seja, valorizar o conhecimento que nasce das vivências. 

1- Desvendar estrutura de mecanismos terapêuticos: 

 Para a autora a principal contribuição para o desvendamento do 

funcionamento psicossocial dos mecanismos terapêuticos foi dada por Levi-Strauss 

que evidencia a semelhança entre o científico e o mítico. Os processos de cura têm 

esquemas mentais semelhantes e sua eficácia depende em muito da confiança 

mútua, em outras palavras, a racionalidade biomédica depende do ambiente cultural 

e histórico em que é exercido.  

3- Mostrar relações entre saúde-doença e realidade social 

 A autora resgata de Marcel Mauss o conceito de Fato social total que permite 

estudar o impacto da ocorrência de acontecimentos saturados de sentido como as 

doenças, referindo-se ao texto Idée de la Mort Minayo comenta que para 

compreender o por que as pessoas adoecem por feitiço, encantamento ou pecado, é 

necessário compreender o que significa saúde e doença para as respectivas 

sociedades em que eles estão inseridos. 

4- Contextualização dos sujeitos: 

 A antropologia mostra que saúde e doença enquanto questões humanas e 

existenciais são compartilhadas por todos os segmentos sociais, porém é necessário 

trabalhar com categorias históricas, como saúde, qualidade de vida, perfil 

epidemiológico dentre outros e diferenças internas nas abordagens da realidade 

social, diferenças estas que dependem, sobretudo do seu passado, presente e sua 

configuração econômica, social e política.  

5- Formas de abordagem dos processos saúde e doença: 

 A última forma de contribuição da Antropologia se dá em nível metodológico, 

o modelo científico do ponto de vista antropológico segue os princípios de 



117 

 

 

intersubjetividade onde estamos sempre em relação com os outros, e segundo a 

autora, esta é a categoria central da relação e das análises realizadas na clínica e 

nos processos de prevenção e promoção da saúde; compreensão a partir da qual 

devemos entender as realidades sociais como significativas e por fim a racionalidade 

e internacionalidade em que devemos entender que o mundo social se constitui de 

ações, e interações que obedecem a usos, costumes e regras.  

Quando trazemos o método antropológico para a área da saúde, entendemos 
que ele nos serve para compreendermos: a) valores culturais e 
representações, opiniões e crenças sobre a saúde e enfermidades, tanto 
biomédicas como tradicionais; b) relações entre os componentes das equipes 
de saúde, os pacientes e os familiares; lógicas de instituições de saúde e de 
movimentos sociais específicos; e c) avaliação de políticas, práticas, 
propostas, sistemas e modelos de atenção, desde o sentido de sua 
formulação, aplicação técnica, como a significância que os vários sujeitos lhe 
atribuem (Minayo, 200, p.211). 

  É importante assinalar também o que traz o texto de Minayo para a reflexão 

das práticas dos profissionais de saúde, pois metodologicamente estes precisam 

ouvir como os indivíduos definem sua situação, como se situa, pensa e age no 

mundo da vida e que carrega uma bagagem de conhecimentos que influencia 

sobremaneira sua situação de saúde. 

 A antropologia da Saúde no Brasil segundo a autora surgiu dentro do 

movimento sanitário no contexto de mudanças conceituais e políticas quanto ao 

direito à saúde, o acesso e os serviços. Helman (2010) pondera que apesar da 

antropologia médica seja um ramo da antropologia social e cultural, ela também tem 

os pés fincados dentro da medicina e de outras Ciências naturais, ou seja, se 

encontra na sobreposição das duas e delas retira seus insights. 

 Como a importância da antropologia reside na compreensão da cultura, o 

conceito de cultura também é significativamente importante para a visão 

antropológica da saúde. 

“Cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que 
mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja 
determinada pela biologia, e que seja compartilhada por diferentes membros 
de um grupo social. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais 
constroem significados para as ações e interações sociais concretas e 
temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições 
e seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e 
práticas” (Langdon e Wiik, 2010:175). 

O conceito de cultura recebeu várias definições de antropólogos e sociológos 

como Taylor 1871 que definiu como complexo integral de conhecimentos adquiridos 
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pelos indivíduos em uma sociedade ao longo de sua existência, dentre várias 

concepções que refutam, discordam, acrescentam e formulam novos conceitos. 

Para Helman 2009 ela é o conjunto de orientações herdadas pelo indivíduo 

dentro de uma dada sociedade. Ela fornece esse arsenal de orientações para outras 

gerações perpetuando a maneira como concebe, explica e vê as coisas e o mundo 

através da língua, dos símbolos, da arte, dentre outros. A cultura é um conceito cada 

vez mais fluido que, na maioria das sociedades, está sofrendo um processo 

constante de mudança e adaptação” (Helman 2009: 13). 

O arsenal de conhecimentos, percepções e cognições usadas para definir e 

explicar o que é doença compõe o sistema cultural de saúde. Cada cultura possui 

seus próprios fundamentos e conceitos que é ser doente ou saudável, a 

classificação das doenças e os meios inclusive de como enfrentá-las. 

Muitas das classificações de doenças não são reconhecidas pela biomedicina 

e menos ainda tratadas, porém, muitas populações Brasil adentro consideram o 

quebranto e o mal olhado como tais e sabem como evitar e ou curar.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E O SUBSISTEMA DE ATENCAO À SAÚDE 

DOS POVOS INDÍGENAS 

 

 

 O capítulo a seguir traz a construção da política de saúde no Estado brasileiro 

com ênfase no atual Sistema Único de Saúde e a instituição do subsistema de 

saúde indígena como uma forma de direcionar a política indigenista de saúde para 
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os povos indígenas após o longo processo de crises e problemas envolvendo a 

política indígena direcionada pela FUNAI e FUNASA. 

 

 

1- O Sistema Único de Saúde e participação social nas políticas de saúde: 

 

 

 A política de saúde no Brasil sofreu várias oscilações desde a ausência do 

poder estatal à investida do setor privado nas ações e serviços até os dias atuais 

onde prevalece um misto entre um e outro sistema de projetos que direcionam o 

setor saúde. Dentro desse processo de mudanças inscritos na história da política de 

saúde não podemos articulá-lo as determinações sócio-históricas que de maneira 

substantiva influenciaram seu direcionamento. 

 No século XVIII a assistência à saúde tinha como principal protagonista a filantropia, 

nesse período de revolução industrial segundo Foucault, os cuidados em saúde tinham 

como principal objetivo tornar trabalhadores mais saudáveis, portanto, mais 

produtivos e as duas grandes características que marcam esse período são o 

privilegiamento da infância e a família e a ênfase nos métodos de higiene através de 

campanhas para o controle coletivo e a diminuição da mortalidade pelos grandes 

surtos epidêmicos da época.  

 Galvao faz uma análise sobre a origem da saúde publica no Brasil, 

enfatizando a época colonial, de acordo com o autor no final do século XVIII o poder 

colonial assume a questão da recuperação da saúde de seus habitantes como um 

dos objetivos da própria administração e toma como exemplo o hospital militar e o 

leprosário. 

O século XIX assinala para o Brasil um processo de transformação 
política e econômica que atinge igualmente o âmbito da medicina, 
inaugurando duas de suas características: a penetração da 
sociedade, que incorpora o meio urbano como alvo da reflexão e da 
prática médica, e a situação de apoio cientifico indispensável ao 
exercício de poder do Estado. A transformação do objeto da medicina 
significa um deslocamento da doença para a saúde (Galvão, texto 
disponível em bvsms.saude.gov.br p.12). 
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Esse contexto é marcado pelo incremento econômico do café no Brasil, a abolição 

da escravatura e a imigração de origem européia. Bertolozzi e Greco (1996) 

lembram que a vertente chamada "Higienização” tendo como expoente a figura de 

Osvaldo Cruz levou a questão sanitária ao status de questão política. Os autores 

afirmam que a saúde passou a ser tomada como questão social após a criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública que focava nos serviços de saneamento, 

higiene industrial e materno-infantil. 

A emergência e estabelecimento do trabalho assalariado no contexto de avanço do 

capitalismo levaram os trabalhadores a se organizarem e lutarem por melhorias nas 

suas condições de trabalho e de saúde dentre estas as Caixas de Aposentadoria e 

Pensões (CAPs) que foram o limiar da política previdenciária brasileira e a raiz das 

desigualdades de acesso ao sistema de saúde brasileiro. 

A Lei Eloy Chaves definia o acesso a assistência médica aqueles vinculados 

formalmente ao mercado de trabalho, excluindo parcelas enormes da população dos 

benefícios da previdência e por consequência da assistência médica e acesso a 

medicamentos. 

O acirramento das desigualdades sociais, o acelerado processo de urbanização e os 

conseqüentes problemas de saúde, saneamento e habitação aliado ao contexto 

político-econômico e da crise mundial de 1929, culminaram na Revolução de 30 e na 

instauração do Estado Novo populista (1996: 05). 

Bertolozzi e Greco destacam ainda que nesse período foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde, todavia o caráter dessa política não se alterou limitando-se aos 

segmentos de trabalhadores formais. 

 Bravo (2007) organiza a política nesse período em dois sub-setores: o da 

saúde publica e o da medicina previdenciária. No primeiro a ênfase é na criação das 

condições sanitárias para as populações urbanas e a segunda, como forma de se 

antecipar as reivindicações dos trabalhadores, são criados os Institutos de 

Aposentadorias e pensões (IAPs) que são caracterizados como entidades de grande 

porte que abrangiam trabalhadores formais ligados a vários ramos de atividade 

como o de transporte e cargas, comerciários, bancários, marítimos e portuários, 

servidores públicos dentre outros. (Júnior, 2006). 
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 A autora lembra que as diversas instituições previdenciárias com divergentes 

formas de atendimento e tratamento levaram o governo a uniformizar as ações 

através da Lei Orgânica da Previdência Social no ano de 1960, o que deu origem 

seis anos depois ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que centralizou 

as ações de saúde e se tornou seu principal órgão de financiamento. 

 Bravo ainda cita que na década de 70 a política de saúde encontrava-se 

polarizada entre ações de caráter coletivo a cargo do Ministério da Saúde e a 

assistência médica individual dirigida pelo INPS órgão do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS) que fora criado no ano de 1974. 

A assistência individualizada no contexto de aprofundamento da 

industrialização brasileira se aprofundou e os trabalhadores necessitavam cada vez 

mais manter sua capacidade produtiva, paralelamente foi sendo ampliada a 

medicina hospitalar e o autor, citando Júnior (1986) coloca que entre as décadas de 

70 e 80 foram internados 2,9% e 9,7% da população, o que evidencia o aumento 

considerável do atendimento hospitalar nesse contexto. 

A terceirização dos serviços pelo do INPS que alegava incapacidade de 

prestar assistência médica ao conjunto dos beneficiários transformou-o no grande 

comprador de serviços privados de saúde, o que levou a grande capitalização do 

setor a partir da prática médica onde o protagonista era o lucro.  

Escorel (2008) destaca que esse fato levou o setor a práticas incontroláveis 

de corrupção os serviços, muitas vezes inventados e/ou exacerbados levavam os 

médicos a práticas onde a saúde estava aquém do lucro, um exemplo é estímulo ao 

parto cesariano ao invés do parto normal.  

O contexto político nesse período dava sinais de distensão política e o 

movimento democrático brasileiro começa a dar os primeiros passos, os setores 

como igreja católica, os universitários, os sindicalista começam a se organizar, no 

contexto de contradições entre a política nacional de saúde e os conflitos de 

interesse entre a burocracia estatal e a empresarial médica, surgem os primeiros 

passos do que ficou conhecido como movimento sanitário. 

Segundo Luz (1991) a sociedade civil organizada ganhou às ruas para 

reivindicar novas políticas sociais e plenos direitos de cidadania a todos os 

brasileiros, dentre eles o direito à saúde como um dever do Estado, era a primeira 
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vez na história do país que a saúde era vista como direito universal, ou seja, como 

dimensão social da cidadania. 

A autora assinala que além das características específicas dessa conjuntura, o 

confronto e luta se desenvolveram no campo macro e microanalítico do poder, nos 

ministérios e no Congresso, mas também nos hospitais, ambulatórios e unidades 

de saúde. Os saberes profissionais envolvidas na questão da saúde também foram 

foco de luta política nos campos de disputa pelo poder e conquista de hegemonia e 

observa o debate estabelecido nos anos 80 entre profissionais da área de saúde e 

entre estes e as organizações comunitárias. 

Para a autora a reforma sanitária contribuiu para tornar a política de saúde no 

elemento fundamental de estabilização da ordem política e acrescenta que ela 

representou o:  

Possível elemento inaugural de um novo contexto 
institucional, a reforma sanitária se tornou um tema original 
face à história das políticas sociais no Brasil. Neste sentido, 
ela representou uma exigência de mudança estrutural, 
determinada pelo conjunto da sociedade civil, mais do que 
uma simples reivindicação de vanguardas políticas. O próprio 
movimento social a apoiou, e vários atores políticos a 
consideraram como tema prioritário de discussão das 
políticas públicas (Luz, 1991 p. 88-89). 

Opor-se a reforma significava opor a transição política e negar que 

democracia jamais poderia ser feita sem políticas sociais que pudessem pagar a 

dívida social com a população brasileira apregoada pelos políticos. A autora cita os 

dois eventos que aconteceram apesar das resistências e oposição ao plano de 

reforma social, foram elas a VIII Conferencia Nacional de Saúde e a Assembléia 

Nacional Constituinte ocorridas em 1986 e 1987 respectivamente. 

O marco histórico para a mudança contava pela primeira vez, com a 

participação da comunidade e dos técnicos na discussão de um política setorial 

reunindo cerca de 5.000 pessoas sendo aprovada a diretriz da universalização e do 

controle social na saúde (Baptista, 2005). 

Faleiros et al (2006) citando Carvalho coloca que “a 8ª Conferência foi um 

evento duplamente inédito, inédito na historia das políticas de saúde porque não se 

tem noticia de que o poder executivo brasileiro tenha convocado s sociedade civil 

para o debate das políticas ou programas de governo, menos ainda do estagio ou 

momento de sua formulação na escola de que o fez naquele momento. Todas as 
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sete conferências de saúde anteriores pautaram-se por um caráter eminentemente  

técnico e pela baixíssima representatividade social marcada pela participação 

praticamente restrita a gestores e técnicos governamentais” (Faleiros et al, 2006:48). 

A Reforma Sanitária25 apresenta como proposta a saúde como direito de todo 

cidadão e dever do Estado. Seu objetivo volta-se para a estatização dos serviços, na 

constituição do SUS, descentralização, universalização e equidade do direito à 

saúde. “A concepção de saúde que se vai forjando no interior do movimento 

sanitário extrapola definitivamente os limites do saber e da prática médica, trazendo 

para o interior mesmo do entendimento da produção social da saúde e da doença os 

processos sociais” (Cohn, 2006:23). 

Gallo (1995) ao realizar uma análise histórico-dialética da reforma sanitária 

afirma que, embora tenha partido de intelectuais do setor de saúde, sua intenção foi 

de atender as necessidades das classes subalternas, ferindo ao mesmo tempo os 

interesses do setor privado e das multinacionais da área. “A luta pela Reforma 

Sanitária não pode deixar de andar pari passu com a luta por mudanças estruturais 

na sociedade brasileira, o que equivale a dizer que o movimento sanitário, em seu 

projeto contra-hegemônico, tem necessariamente de enfatizar o estreito vínculo 

entre saúde e sociedade” ( Gallo, 1995: 94). 

A luta travada no setor de saúde brasileiro pela reforma sanitária contou com 

duas vertentes que se opunham. De um lado a vertente liberal que defendia a 

supremacia da medicina através do médico de consultório privado (empreendimento 

capitalista) que estava ligado à noção de livre-mercado que se sustentava pelo 

critério de competência. De outro lado estava a luta corrente trabalhista que abrigava 

os setores de esquerda e defendia os interesses dos assalariados por melhores 

condições de renda e trabalho e de saúde. 

Fleury (2009) ao discorrer sobre os dilemas da Reforma Sanitária Brasileira 

coloca que esta fundou-se na noção de crise do conhecimento e da prática médica, 

crise do autoritarismo, crise do estado sanitário da população e crise do sistema de 

prestação de serviços de saúde5. Partindo da análise dos processos de trabalho e 

do conceito- chave de organização social da prática, opera uma leitura socializante 

                                                 
25 A saúde passava a assumir um sentido mais abrangente, sendo resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso a serviços e saúde, dentre outros. (Baptista, 2005:26) 
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da problemática evidenciada pela crise da medicina mercantilizada, bem como 

incapacidade e ineficiência em organizar um sistema de saúde que respondesse às 

demandas prevalecentes. 

As decorrências desta construção teórico-política apontam na direção 
da centralidade que a atuação junto ao Estado passaria a ter como 
campo privilegiado de intervenção e desenvolvimento das lutas 
políticas. No entanto, esta mesma concepção pode ser 
responsabilizada pela estruturação de um movimento social – o 
movimento sanitário – que se organiza desde diferentes lugares, tais 
como a universidade, os sindicatos de profissionais de saúde, os 
movimentos populares, o Congresso Nacional, em torno de uma 
proposta comum. A saúde passa a ser vista como um objeto concreto 
e complexo, síntese de múltiplas determinações (Fleury, 2009:747). 

 

Concordando com Bravo (2007) de que a saúde começa a ganhar uma 

dimensão política, deixando de ser apenas assunto de técnicos, Fleury discorre 

sobre o que os projetos da reforma sanitária buscam a concretizar: 

- O reconhecimento de ser que p sujeito e é dirigente do processo reformador; 

- A tomada de consciência sanitária através da população usuária e dos 

profissionais de saúde em relação ao processo transformador reconhecendo os 

determinantes sociais do processo saúde/doença;  

- O reconhecimento da saúde como um bem público deve estar consubstanciado na 

legislação e definido no âmbito institucional  

- Deve garantir a universalização e equidade. 

A autora sintetiza afirmando que a reforma sanitária brasileira integrava um 

caráter dual da saúde, coexistindo uma dupla possibilidade qual seja, a de ser 

tomada como valor universal e como partícula revolucionária. No primeiro caso, um 

campo fértil e privilegiado na construção de alianças suprapartidárias e 

policlassistas. Como núcleo revolucionário da estrutura social, entende-se uma 

possibilidade em processo de construção social de uma utopia democrática. 

O marco decisivo para a reforma e para a Constituição de 1988 foi a 8 

Conferencia Nacional de Saúde que contou com a pressão popular da qual originou-

se o texto da nova constituição que foi antecedida por inúmeros debates entre os 

blocos de interesse na Assembléia Nacional Constituinte. 

No limiar dos anos 90 todo o contexto de mudanças com a reforma sanitária 

foi esbarrado num contexto econômico e político que viria a fazer um giro no avanço 

da politização do processo de reforma sanitária no sentido contrário conduzido pelo 
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capitalismo e pelo seu novo projeto Neoliberal. O nascimento e desenvolvimento do 

SUS é o objetivo do próximo item. 

O texto constitucional de 1988 estabelece a saúde como direito em todas as 

esferas de governo concebendo a saúde como integral e participativa dando origem 

ás leis 8.080/90 e 8.142/90 que sedimentam a direção dada pela constituição à 

saúde pública no Brasil. 

Dentro da nova Carta constitucional a saúde é considerada “um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício”.  

No primeiro parágrafo a lei ressalta que é dever do Estado garantir à saúde 

através de políticas econômicas e sociais que visem reduzir riscos e agravos e 

estabelecer condições ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Considera ainda a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 

e serviços essenciais fatores determinantes e condicionantes da saúde. 

Cohn (2006) reflete que a partir do momento em que a lei constitucional afirma 

que “a Saúde é um direito de todos e dever do Estado”, ela reconhece que todos 

independente de raça, sexo, gênero e posição social tem igual direito a satisfação de 

suas necessidade de saúde sendo o estado o responsável pela provisão desses 

serviços, que significa basicamente que: 

Ao Estado cabe a responsabilidade por providenciar as condições e 
os recursos necessários que garantam a todo cidadão brasileiro o 
acesso a satisfação de suas necessidades de saúde; 2) que como o 
direito à saúde é de todos, todos os indivíduos são reconhecidos e 
legitimados pela sociedade na sua qualidade de cidadãos, isto é, 
como portadores de direitos e deveres, independentemente das 
diferenças e desigualdades sociais que os distinguem” (Cohn, 2006: 
241) 

Dentro desse contexto em que o Sistema Único de Saúde é implantado, é posto 

em prática também o projeto Neoliberal e junto com ele uma série das chamadas 

reformas que visavam redirecionar a economia brasileira, em outras palavras, salvar 

da crise que colocava em xeque a supremacia do capitalismo e dentro do novo 

direcionamento e da implementação do novo sistema está uma série de reformas 
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institucionais que levaram o Estado federativo a deixar velhas funções a cargo da 

sociedade civil. 

O neoliberalismo tem como foco colocar o mercado no centro da economia, 

reduzir a ação do Estado em diversas áreas e atividades, principalmente o social, 

desregulamentar e flexibilizar as relações trabalhistas e de forma mais acentuada, 

na desresponsabilização quanto às questões sociais deixando tal tarefa a cargo da 

sociedade civil organizada.  

Noronha e Soares (2001) defendem a idéia de que apesar da possibilidade de 

identificar traços evolutivos significativos no setor na década de 1990, houve uma 

interrupção ou mesmo um retrocesso no processo de construção de um projeto de 

Proteção Social para o Brasil circunscrito na Constituição de 1988. 

 Ao colocar a Saúde no campo de uma seguridade social pública e universal, ou 

seja, no marco da responsabilidade do Estado, a arena pública estava tendo uma 

inversão onde a principal direção dada pela reforma do Estado, colocava 

contraditoriamente os serviços a cargo das empresas privadas e a área social sob 

responsabilidade da sociedade civil (Noronha e Soares, 2001:447). 

 Os autores chamam atenção para outra questão, que é a face tão perversa e 

camuflada da chamada privatização “por dentro” do setor público, além da 

terceirização através da mao de obra privada para prestação de serviços públicos 

ambulatoriais e hospitalares de acordo com o que ocorria no INAMPS que chegou 

aos anos 90 no interior dos serviços públicos sob o rótulo de “modernização 

gerencial”, “flexibilização” e “desregulamentação” das relações de trabalho excluindo 

o servidor público e evidenciando a falta de compromisso com a população. 

Exemplificam essa situação com as chamadas “cooperativas” tão comuns nos 

serviços de saúde e que escondem muitas ilegalidades como a evasão fiscal para o 

não recolhimento de contribuições sociais, a precariedade dos contratos de trabalho 

e serviços pagos e não realizados.  

Concordamos com os autores que ao lamentar a estratégia da cobrança 

direta dos usuários pelos serviços recebidos, o que vem sendo utilizado na maioria 

dos países latino-americanos, significa que defender o SUS é importante apesar de 

seus problemas e limites, porque ele ainda é o único sistema público universal da 
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América Latina, e, continua sendo o único caminho possível á saúde da parcela 

majoritária da nossa população brasileira. 

 Existe um paradoxo na reforma sanitária brasileira onde seu êxito o 

transformou em política pública, reduzindo sua capacidade de ruptura, inovação e 

construção de uma nova correlação de forcas, ou seja, o instituído se impôs ao 

instituinte, limitando o caráter libertário e transformador da reforma. A saída para 

retomar a luta é tomar consciência de que o SUS é reflexo da iniqüidade estrutural 

da sociedade brasileira (Fleury, 2009:751). 

 Campos (2007) ao defender o SUS enquanto uma reforma social incompleta 

lista algumas alternativas como meios para recuperar o prestígio do projeto do SUS 

e dar continuidade a reforma sanitária no Brasil, quais sejam: 

- Para o autor constituir um movimento social e de opinião em defesa da 

instituição de políticas de proteção social no Brasil seria um primeiro passo. A luta 

pelo sistema de saúde não deveria ser solitária, mas deveria unir-se à luta por 

distribuição de renda, políticas de habitação e moradia, educação e segurança 

públicas. Trazer para o centro das discussões o que e quanto gastar com as 

políticas sociais, ou seja, articular a defesa do SUS às reformas da ordem social e 

política brasileira. 

-Há insuficiência de recursos, ingerência e má utilização. Talvez reformular o 

modelo de repasse de recursos aos estados, municípios e serviços e adotar um 

modelo misto onde a transferência de uma parte dos recursos tivesse como base a 

capacidade instalada, população e encargos; e a outra baseada em contratos de 

gestão elaborados em conjunto entre entes federados que especificassem metas e 

compromissos de cada gestor.  

- Não apenas a legitimidade sanitária, mas a sustentabilidade do SUS 

depende de mudanças no modelo de atenção que tivessem um grau de 

concomitância em todo o país. As diretrizes para a reorganização são: 

funcionamento em rede com co-responsabilidade e caráter complementar da 

atenção; importância estratégica da atenção primária, redefinição do papel do 

hospital (desospitalização); redefinição dos paradigmas tradicionais da medicina e 

da saúde pública; dentre outros. 
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- Dever-se-ia criar mecanismos que tornassem clara e bem estabelecida a 

responsabilidade sanitária dos entes federados, dos serviços e das equipes de 

saúde. Instituir arranjos, que garantam clareza na responsabilização, como exemplo 

poder-se-ia classificar a responsabilidade em macro e microsanitária. 

A primeira voltar-se-ia para a regionalização do sistema, definindo-se o quê 

compete a quem. A segunda por sua vez seria tornar efetivo e transparente o 

encargo sanitário de cada cidade e de cada organização do Sistema na base do 

qual estabeleceriam- se compromissos de co-financiamento entre os entes 

federados. 

- No Brasil, supervaloriza-se a dimensão de saúde coletiva e subestima-se a 

dimensão clínica e de acolhimento à demanda quando o correto seria operar com as 

três dimensões. O ideal seria trabalhar com várias alternativas de composição para 

as equipes, conforme as características de cada realidade. 

O programa oficial de atenção primária brasileira estipula a maior e mais 

complexa equipe entre os sistemas públicos existentes, porém não vem atuando de 

maneira consistente. O financiamento não condiz com o tamanho dos gastos a 

exemplo dos medicamentos que é apenas um entre tantos entraves que os 

municípios têm tentado resolver sem o apoio dos Estados e do governo federal. 

- Outro ponto essencial na reforma e que também reflete na política de saúde 

indigenista é quanto ao modelo de gestão, tanto aquele utilizado para administrar os 

serviços próprios quanto ao utilizado com os terceirizados. Uma boa alternativa 

segundo o autor seria complementar a Lei Orgânica da Saúde, criando novas 

modalidades de organização inclusive novas formas de relação entre entes 

federados e prestadores privados ou filantrópicos.  

As evidências mostram que fatores como a rigidez na execução orçamentária, 

problemas na administração de pessoal, a interferência político- partidária dentre 

outros, tem levado à burocratização dos serviços e à degradação organizacional. A 

tentativa de contornar a situação levou a criação de leis e normas que permitiram o 

contrato com prestadores de serviços que também tem gerado problemas de gestão 

que refletem todos os problemas enfrentados pelo SUS. 

– O desenvolvimento científico e tecnológico em saúde poe o SUS frente ao 

mercado, em especial o de fármaco e insumos materiais e humanos, o que requer 
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uma gestão adequada dos custos. Deve-se investir em pesquisa de interesse 

público, não necessariamente atendendo interesses do mercado. 

O autor sugere a criação de organismos que funcionem como filtro, como um 

Centro de Análise sobre incorporação de tecnologias a serem protocolados pelo 

sistema.  

Enfim o autor sintetiza que “a defesa do SUS e o sucesso do SUS dependem 

da força com que a sociedade brasileira coloque a vida das pessoas acima de todas 

as outras racionalidades, e ainda compreenda que as políticas públicas podem se 

constituir em um meio poderoso para a efetiva defesa da vida” (306). 

Fleury (2007) ao realizar o debate em torno das propostas de Gastão, 

concorda que todas as sete alternativas são importantes, entretanto, seria 

necessário aprofundar o debate principalmente porque o vinculo entre reforma 

sanitária e Sus foi negligenciado pelo autor. 

A autora concorda que a política de saúde que já foi inspiração para o novo 

modelo constitucional, hoje se encontra isolada dos movimentos da sociedade, no 

entanto, uma estratégia para rearticulação do movimento sanitário com as forças da 

sociedade civil não é encaminhado por Gastao deixando que deixa sem respostas o 

problema colocado.  

A convocação de uma Conferência Nacional da Seguridade Social  sebia uma 

boa alternativa para aproximar seguridade social e saúde, além disso as pautas de 

luta da reforma deveriam ser  revistas pois que outros temas importantes como 

aborto, drogas e desenvolvimento sustentável apenas para citar alguns, estão 

ausentes da pauta da reforma sanitária e o vínculo entre eles, poderia impulsionar a 

reforma. 

 Os contratos de gestão também não podem ser vistos como panaceia do 

SUS, a introdução deste instrumento deve se dar no interior da lógica publicista sem 

um viés de privatista, o que significa dizer que os mecanismos atuais de 

participação, controle social, negociação e pactuação devem ser aprofundados e 

levados também para o interior das unidades contratadas. 

 Para Coelho, (2007) não é o sistema como um todo que apresenta 

dificuldades. Em seus aspectos de vigilância à saúde não se pode concluir, que o 

sistema seja ineficiente. Sem excluir as dificuldades, deve-se evidenciar os alguns 
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aspectos positivos. O autor enfatiza que o SUS tem um dos melhores sistemas de 

vacinação infantil do mundo, tecnologia esta que poderia ser colocada a serviço de 

outros países. Ao que tange a alguns serviços da chamada alta complexidade, como 

o sistema de transplantes, alguns procedimentos cirúrgicos, determinadas 

propedêuticas complexas, tratamento do câncer, problemas renais dentre outros tem 

sido eficientes.  

Para ele o que vulnerabiliza o SUS frente à opinião pública de fato é o acesso 

aos serviços como exames, consultas, procedimentos de baixa e media 

complexidade e medicamentos.  

O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) reconhece os avanços da 

reforma sanitária no tocante ao SUS e sugere que eles sejam celebrados como 

conquistas sociais e reconhece ainda que a universalidade não é um fato, mas 

pondera que o acesso à saúde no país foi ampliado. O crescimento do mercado 

privado na área da saúde explica em parte o retrocesso aos direitos sociais 

conquistados a partir da Reforma sanitária.   

Os diversos conflitos de ordem financeiros, de gestão e funcionamento e a 

dissonância entre interesses privados e os interesses públicos tem afastado a 

reforma sanitária de seus fundamentos e de sua legitimação enquanto concepção, 

filosofia e projeto. Na concepção do CEBES enquanto defensor do SUS e da 

reforma sanitária, é necessário se aproximar da realidade do SUS, dar voz aos 

usuários, e, mais que denunciar os problemas que atingem o sistema, é imperativo 

que se aponte alternativas de superação dos problemas (CEBES, 2001).  

Luz (2000) ao “passar em revista” um século de políticas públicas no Brasil 

republicano toma como tema central de discussão duas dicotomias, que segundo ela 

se apresentam recorrentes e polarizadas nesse ínterim utilizando como referência e 

ilustração as políticas públicas de saúde.  

1- Centralização/descentralização: Ela é recorrente desde a fundação da 

República e refere a que âmbito do governo competiria determinadas funções e 

serviços à população.  

O que caberia à República Federativa seriam funções à totalidade nacional, 

porém determinar o que diz respeito a essa totalidade tem sido o problema. A autora 

exemplifica na saúde, o caso do combate às epidemias e endemias que seria um 



131 

 

 

tema tipicamente referido ao poder nacional central, entretanto, ao se perder o 

caráter emergencial desse tipo de ação e o modelo campanhista superado a certeza 

de que esta ação seria atribuição do pode r central também não se sustenta. 

2- O segundo caso que decorrente do primeiro refere-se a estruturas de poder 

social: a dicotomia concentração/desconcentração nas políticas públicas, ou seja, o 

poder decisório de efetivação da normativa à prática.  

Na história das políticas de saúde houve dois momentos, um onde houve 

divisão a prestação e gestão dos serviços, com a tendência ao caráter centralizador 

das políticas públicas e outro no final do século com a instituição do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e seu caráter descentralizador de política. 

Uma primeira hipótese é referente a uma confusão na história política do país 

descentralização com desconcentração e a autora busca nas raízes históricas da 

República a explicação de tal fato.  Centralização/descentralização é a tradução 

institucional da concentração do poder social na estrutura política brasileira. Não é a 

toa que a republica velha ficou conhecida como republica da espada, nesse contexto 

a autora traz a figura de Oswaldo Cruz para ilustrar que seu modelo de intervenção 

social foi concentrado, verticalizado e centralizado, ou seja, as bases de criação do 

modelo sanitário estão fincadas no autoritarismo no início do século XX. 

Na segunda república continuou o mesmo modelo centralizador, porém com 

uma crescente diversificação, expansão, complexificacao do Estado que significara 

um projeto nacionalista no sentido de consolidar a nação brasileira a partir do 

comando do governo. A autora então coloca algumas questões neste contexto 

como: “poderia haver desconcentração do poder político nas políticas públicas em 

tal conjuntura?” e para a previdência e saúde qual descentralização esperar? 

Nenhuma, responde a autora.  

A hipótese de base de Luz é que a concentração política é reflexo da enorme 

concentração socioeconômica persistente na sociedade brasileira com 

representantes corporativos e conservadores nos três poderes do Estado que  

inviabilizam as tentativas de descentralização/desconcentração nas políticas 

públicas em mais de uma conjuntura no desenvolvimento secular da República.  

 Cohn (2006) concorda que as principais características do sistema de saúde 

no Brasil tem raízes históricas no século XIX e são fruto de uma política do poder 
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central dirigido pelas oligarquias regionais. A autora relata algumas características 

do SUS com os quais o atual sistema se defronta nos dias de hoje: Sistema de 

saúde dual, altamente centralizado e verticalizado, vinculado ao mercado de 

trabalho e ao setor privado prestador de serviços, distribuição desigual de 

equipamentos de saúde concentrando-se nos núcleos mais ricos da sociedade 

brasileira, comando da lógica “hospitalocentrica” sofisticada e lucrativa, herança do 

setor privado de produção da assistência médica garantida pela previdência social e 

dualidade de competências entre os entes federados criando-se duas clivagens no 

sistema de saúde brasileiros quais sejam: 

- Herança oriunda do sistema previdenciário que diferencia as categorias a partir da 

inserção no mercado de trabalho; 

- Assistência médica composta por dois subsistemas, o público e o privado 

diferenciando o acesso aos serviços de saúde de acordo com a posição no mercado 

de trabalho e de consumo. 

Ao analisar o período recente da política de saúde brasileira a autora defende as 

diretrizes básicas do SUS, Descentralizacao, integralidade e participação da 

comunidade como desafios atuais. No primeiro caso as circunstancias institucionais 

são desfavoráveis da descentralização, a distorção no financiamento entre os níveis 

de atenção com destaque para a Estratégia Saúde da Família.  

Por fim, os conselhos de saúde que vem consolidando a participação da 

comunidade no sistema, tem tido sua eficácia e efetividade diferenciadas 

demonstradas nos estudos sobre seu funcionamento, que a existência deles não 

tem necessariamente garantido maior democratização das políticas de saúde. 

Cohn (2006) defende que:  

Em sociedades como a brasileira, com um dos mais altos índices de 
desigualdade social do planeta, o que passa efetivamente a importar 
é como implantar políticas sociais e de saúde que, ao priorizarem os 
segmentos socialmente mais vulneráveis num primeiro momento, o 
façam com a lógica da universalização, da integralidade e da 
equidade na atenção á saúde”. (Cohn, 2006:257). 

 

A autora ressalta, entretanto, que esse processo não se concretiza com um 

passe de mágica e nem depende apenas de boa vontade política, mas, sobretudo 

da sociedade que participa de forma consciente para que se alcance a justiça social.  
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A questão da participação é uma categoria central nos estudos sobre políticas 

publicas e aqui se reveste de especial significado na medida em que a ênfase da 

participação popular no Brasil data dos anos 50 com o desenvolvimentismo dos 

Estados Unidos no Pós-guerra e o desenvolvimento de comunidade. 

Nesse processo em que o Serviço social teve papel predominante, concebia-

se que o próprio povo uniria esforços aos das autoridades governamentais com a 

finalidade de melhorar as próprias condições econômicas, sociais e culturais. O 

objetivo era a integração nacional e a contribuição para o progresso do país. 

 A partir dos anos 80 e 90 a participação social passa a ser estimulada pelo 

Estado, sobretudo após a consolidação da constituição de 1988 que definiu a 

participação como direito de cidadania. 

Segundo Lavalle (2011) a categoria “participação” no Brasil não foi e nem é até 

hoje uma categoria analítica da teoria democrática, mas enseja a idéia de uma 

categoria prática, mobilizada para conferir sentido à ação coletiva de atores 

populares. Ela emerge mais propriamente nos anos 1960, como ideário carregado 

de uma visão emancipatória das camadas populares.  

Nesse período catalisou diversos significados, a participação era, por definição, 

popular, mas não incorporava a idéia de eleição, de governo representativo, e 

tampouco liberal, mas de emancipação popular.  

A participação aparece, relacionada ao papel da esquerda e em perspectivas 

vinculadas a construção de uma sociedade justa e igualitária. No contexto da 

Constituinte democrática a participação, tornou-se cidadã e tornou-se comum para 

parte dos atores envolvidos na Constituinte, seja como aliados de movimentos 

sociais ou em nome deles. 

Os atores engajados com a participação popular passaram a 
reelaborar seu discurso em termos de participação cidadã, e o campo 
dos atores sociais diversificou-se com a multiplicação de 
organizações não governamentais (ONGs), um tipo de organização 
engajada em causas não distributivistas – “pós-materiais” –, e amiúde 
portadora de discursos cifrados na linguagem dos direitos humanos. 
Assim, o ideário participativo adquiriu feições mais abstratas e foi 
consagrado, em 1988, como direito do cidadão para além da 
participação eleitoral (Lavalle: 2011 34-35). 

A institucionalização da participação adotou os conselhos como forma de 

viabilizar a participação na gestão de políticas públicas nas áreas de saúde, 

habitação, direitos da criança e do adolescente, e educação, consideradas 
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estratégicas pela Constituição, posteriormente alcançou as mais diversas áreas das 

políticas sociais. 

Dados do IBGE (2001) e IPEA (2011) sobre o crescimento dos conselhos nas 

últimas décadas especialmente na área da Assistência social e da saúde têm 

refletido a inegável institucionalização da participação, tornada uma “realidade” 

brasileira, porém, a respeito da qualidade e da efetividade, dos impactos reais e 

substantivos da participação institucionalizada sobre as políticas públicas não se 

pode afirmar (Szwako, 2012:13). 

Dagnino (2004) acredita que o processo de construção democrática no Brasil 

enfrenta um dilema que se explica nas raízes de uma confluência perversa entre 

dois processos políticos distintos que se expressa por um lado no processo de 

alargamento da democracia, na abertura de espaços públicos e na crescente 

participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada de decisão 

relacionados com as questões e políticas públicas. De outro lado, a implementação 

da política neoliberal minimizou o Estado, encolheu suas responsabilidades sociais 

transferindo-a para a sociedade civil. 

Meu argumento é então que a última década é marcada por uma 
confluência perversa entre esses dois projetos. Essa identidade de 
propósitos, no que toca à participação da sociedade civil, é 
evidentemente aparente. Mas essa aparência é sólida e 
cuidadosamente construída através da utilização de referências 
comuns, que tornam seu deciframento uma tarefa difícil, 
especialmente para os atores da sociedade civil envolvidos, a cuja 
participação se apela tão veementemente e em termos tão familiares 
e sedutores. A disputa política entre projetos políticos distintos 
assume então o caráter de uma disputa de significados para 
referências aparentemente comuns: participação, sociedade civil, 
cidadania, democracia. (Dagnino, 2004:96-97)  

A autora defende que há uma disputa, deslizamentos semânticos e de 

sentido, e um terreno minado onde reside a perversidade e o dilema, ou seja, a 

constituição dos espaços públicos, fundamental na implementação dos espaços de 

participação na gestão e o processo de encolhimento do Estado transferido suas 

responsabilidades para a sociedade civil, estaria conferindo essa dimensão 

perversa.  

Essa perversidade estaria colocada no ambiente com direções antagônicas 

de projetos políticos distintos onde cada um exige uma sociedade civil atuante e 

propositiva e nessa disputa, onde os deslizamentos semânticos e de sentido são 

armas num terreno minado onde um em falso levaria um ou outro ao campo 
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adversário, constituindo assim a perversidade e o dilema, instaurando a tensão tem 

atravessado a dinâmica do avanço democrático no Brasil nos dias de hoje.  

Essa perversidade é claramente percebida pelos movimentos sociais como 

um dilema no qual questionam o seu próprio papel político, seus próprios projetos de 

sociedade e suas estratégias de mobilização, e se o seu papel seria 

necessariamente atuar junto ao Estado. 

Silva et all afirma que após a constituinte, esta foi uma das importantes inovações 

institucionais ocorridas no Brasil. A garantia de direitos no campo das políticas 

sociais foi acompanhada da consolidação de uma nova institucionalidade como meio 

para assegurar a presença de múltiplos atores sociais, na formulação,gestão e 

acompanhamento das políticas implementadas. 

Para o autor existem três sentidos para a participação social no contexto da 

democratização no Brasil, são eles: Permite a transparência na deliberação e 

visibilidade das ações, democratizando o sistema decisório; dá expressividade e 

visibilidade às demandas sociais; e por último, a sociedade se organiza, propõe 

ações, defende os interesses e ela mesma executa as ações de interesse coletivo. 

A participação social teria, pois, papel relevante tanto no que diz a 
respeito à expressão de demandas como em relação à 
democratização da gestão e da execução das políticas sociais. A 
consolidação desta participação, na última década, efetuou-se 
principalmente por meio dos diversos formatos de conselhos e dos 
diferentes mecanismos de parceria colocados em prática nas políticas 
sociais. A constituição de conselhos e parcerias no interior destas 
políticas responde a impulsos diversos que atuaram sobre sua 
criação e desenvolvimento. Os conselhos emergem, sobretudo, das 
demandas de democratização da sociedade em face do processo 
decisório que permeia as políticas sociais” (Silva ET all: 374-375). 

 A categoria participação é uma formulação clássica da teoria da ação social e 

sua presença se fez sentir de forma diferenciada ao longo do processo histórico. De 

acordo com Gohn, sua presença foi mais forte no período da teoria da 

modernização, mas nos anos 70 passou a ser utilizada no sentido de participação 

da sociedade civil. Segundo a autora o termo participação se tornou parte do 

repertório das demandas dos movimentos e foi apropriado por discursos políticos 

sendo referência obrigatória em todos os planos de governos, passando a ser 

sinônimo de descentralização. 

 Um dos trabalhos teóricos de maior relevância sobre o tema da participação 

é o de Safira Bezerra Ammam (1977) no qual tenta defender que a participação 
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incrementa a produção ou acelera o desenvolvimento. A autora reflete sobre a 

natureza, os componentes conceituais e as condições para a efetivação da 

participação social tomando o Distrito federal como foco da analise de dados 

empíricos. 

 Para ela a participação é um processo pelo qual esbarra em limites para a 

sua consolidação e sua abrangência e alcance depende das relações que vigoram 

na sociedade, sua intensidade dependerá das condições propícias a nível societal e 

psico-social dos indivíduos. 

 Afirma que o conceito de participação é pouco claro e muitas vezes se 

encontra vinculado à noção de poder, ela a concebe como um processo global onde 

vários elementos se articulam de forma interdependente que se forem isolados, não 

podem ser considerados participação.  

 “Um processo de ações e decisões que criam e modificam as estruturas 

básicas da sociedade” e esta participação não se restringe a infra-estrutura 

econômica e à gestão das políticas públicas, mas às estruturas de distribuição e 

consumo de bens produzidos e geridos (Ammann, 1977). Para a autora a 

participação é composta por duas dimensões: a direta e a indireta que não significa 

passividade, mas “supõe reivindicação, conquista, contribuição, determinação, em 

outras palavras, ação”.  

 A participação direta supõe a produção dos meios para satisfação das 

necessidades primárias, mas não somente isto, o cidadão tem o direito a conquistar 

e usufruir da educação, saúde recreação, infra-estrutura urbana, assistência técnica 

e social, distribuição eqüitativa de renda etc. A participação indireta se refere ao 

associativismo, ou seja, a participação num grupo social, pois “atomizados e 

dispersos os indivíduos não têm voz nem peso”. Para a autora essas dimensões 

isoladas e independentes, não podem ser denominadas de participação. 

 Em outra produção teórica, alguns anos depois a autora lança o estudo sobre 

Movimento Popular de Bairro onde o vínculo participativo se efetivava em programas 

de governo ou de trabalho voluntário, em alguns casos com vinculação a partidos 

políticos, principalmente de esquerda e influenciados pelo Socialismo Marxista.  

A “Era da participação” no Brasil se caracteriza pela parceria da sociedade 

civil com o Estado, os movimentos sociais não mais deveriam “estar de costas”, mas 
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de frente para o Estado, em confronto par legitimar sua existência em busca do 

parlamento. (Ammann 1991) 

 Carvalho (2000) afirma que a generalização do conceito de participação é 

efetivada a partir dos anos 90 no Brasil e foi duramente conquistada pela sociedade 

brasileira em que o Estado historicamente foi caracterizado por relações que 

privilegiáramos grandes grupos corporativistas. Para ela a participação sempre 

existiu mesmo como “caso de polícia”, desde que os grupos excluídos existem e 

que também demandam ações e políticas oriundas do Estado. 

 Todas as mobilizações e movimentos sociais são formas de participação 

popular em diferentes fases e de diferentes tipos e cita o exemplo da resistência 

indígena na Confederação dos Tamoios e da resistência negra nos quilombos na 

colonização do Brasil. Os movimentos sociais surgidos e multiplicados durante a 

década de 70 foram construindo uma nova forma de esfera pública que até aquele 

momento inexistia no país. 

Essa nova cultura participativa, construída pelos movimentos sociais, coloca 

novos temas na agenda pública, conquista novos direitos e o 

reconhecimento de novos sujeitos de direitos, mas mantém, ainda, uma 

posição exterior e antagônica ao Estado, pois as experiência de dialogo e as 

tentativas de negociação realizadas até então levavam, sistematicamente, a 

cooptação ou a repressão (Carvalho, 2000,3). 

 A autora aponta outro tipo de uso do discurso que foi apropriado pelos 

governos neoliberais. A Reforma do Estado que nada mais é do que desobrigação 

do Estado com os problemas transferindo-os as instancias federadas, ao mercado e 

a sociedade civil, produz políticas compensatórias e a privatização de políticas 

essenciais. Ela pondera que embora o princípio de descentralização tem favorecido 

o controle social por estar mais próximo das comunidades, tem sido por outro lado, 

construído através da responsabilização das políticas locais sem a devida 

descentralização de recursos, o que tem sido chamado de “prefeiturizaçao”  

 A participação hoje é muitas vezes estimulada pelo poder público quando se 

refere a implementação de programas e projetos sociais, dessa forma a exigência 

de muitas organizações financeiras pela existência de associações para a liberação 

de crédito tem levado os governos a fomentar a criação de muitas organizações 

populares com interesses financeiros de captar recursos, mas no caso da 
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participação propriamente dita para a democratização e sucesso das práticas é uma 

resposta a ser buscada.  

 Bandeira (1999) reflete sobre a incorporação de práticas participativas e de 

mecanismos voltados a articulação de atores sociais as ações de desenvolvimento 

regional no Brasil. A idéia crescente da necessidade de criação de mecanismos de 

participação popular no desenvolvimento de políticas públicas e sociais é atribuída 

ao avanço da democratização e por uma crescente abordagem internacional da 

importância da participação no sucesso dos programas e projetos de 

desenvolvimento. 

A falta de participação da comunidade é apontada na literatura produzida 

pelas principais instituições internacionais de debate sobre desenvolvimento e 

políticas públicas, como um dos principais entraves ao sucesso de programas, 

planos e projetos governamentais. O autor sublinha que: 

Como conseqüência dessa falta de envolvimento da comunidade, 
muitos programas e projetos governamentais concebidos de cima 
para baixo não sobrevivem às administrações responsáveis pelo seu 
lançamento. Acabam por ser substituídos por outros igualmente 
efêmeros, num ciclo patético que envolve grande desperdício de 
recursos e só contribui para aumentar o descrédito em relação à 
eficácia das ações do setor público. (BANDEIRA, 1999:12). 

 Destaca ainda cinco argumentos em defesa da participação voltada ao 

desenvolvimento: 

- Consulta as comunidades diretamente atingidas por programas e projetos de 

desenvolvimento como um meio para assegurar a eficácia e sustentabilidade. 

- a sociedade civil deve ser atuante na esfera pública para uma boa governança 

como forma de assegurar a transparência das ações e combate a corrupção no 

setor público; 

- Pode produzir capital social26, cujos fatores de natureza cultural aumentariam a 

colaboração e empreendimento de ações coletivas; 

- Estabelece conexões entre mecanismos de participação e fortalecimento da 

competitividade sistêmica de uma região ou país. 

- Ressalta o papel da participação na construção das identidades regionais que 

                                                 
26 Sobre capital social ver trabalho de Robert Putnan editado no Brasil em 1996, com o título de 
“Comunidade e Democracia: A Experiência da Itália Moderna”. 
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facilita consensos básicos entre atores essenciais. 

 O autor argumenta que a literatura internacional aponta a falta de 

participação da comunidade como uma das maiores causadoras do fracasso de 

políticas públicas. A falta de interação com os segmentos relevantes tende a tornar 

as ações mal calibradas, longe dos objetivos porque sendo tratados como objeto e 

não como sujeitos, a comunidade tende a não se identificar com elas, aumentando 

o risco de serem efêmeras. 

 No caso da saúde, a política foi descentralizada nos níveis de execução 

(descentralização) e de decisão (participação social) e a descentralização dos 

serviços se fez na forma de municipalização e na instituição dos conselhos de 

saúde. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê na Lei 8.080 1° e 2° que em cada 

esfera de governo, se constituirá a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde: 

no primeiro caso as conferencias serão realizadas a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais com o objetivo de avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em todos os 

níveis de execução. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários para atuar na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde. 

Mercadante (2002) concorda que a inclusão da participação da comunidade 

foi umas mais importantes inovações introduzidas pela assembléia Nacional 

Constituinte criando mecanismos de articulação entre esferas de governo e de 

participação e controle social sobre as políticas públicas. 

Para ele, tais mecanismos são de duas naturezas. Uma diz respeito aos 

fóruns exclusivos de articulação e de representantes das instâncias subnacionais de 

governo, estados e municípios aos quais é delegado o poder retirado do nível 

central: o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), criado 

em 1980 e que reúne os secretários de Saúde dos 26 estados e do Distrito Federal, 

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), instituído 

em 1988 e ao qual estão filiados secretários de cerca de 90% dos municípios. 
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A segunda natureza se refere aos colegiados que funcionam como 

mecanismos de participação popular para o controle social e participação da 

comunidade. Os Conselhos e Conferências de Saúde estavam instalados, em 

menos de seis anos os conselhos de saúde na área federal em todos os estados e 

em 3.031 municípios (55% do total). Atualmente, quase todas as municipalidades 

contam com esse tipo de órgão colegiado. 

 No tocante a participação indígena nas políticas públicas Ribeiro de Almeida 

(2010) aponta os dilemas presentes nas praticas participativas dos povos indígenas 

em projetos de desenvolvimento nas políticas locais. Ele conta que tais problemas 

giram em torno da lógica da cooptação ou numa participação que apenas objetiva a 

legitimação e pela inconsistência entre ação e pratica que sustentam a ação política 

do movimento indígena. 

  O fortalecimento do movimento indígena a partir dos anos 90 é inegável bem 

como a ampliação da participação social e indígena em programas sociais. O 

problema reside em que as instituições devem saber qual papel devem 

desempenhar na promoção de uma participação indígena qualificada. 

 O autor ao apontar as limitações da participação indígena nos programas de 

cooperação internacional afirma que esta limitação esta relacionada em primeiro 

lugar, a qualidade das discussões me torno dos projetos que muitas vezes não tem 

tempo de ler com o cuidado necessário, e, em segundo lugar, os temas que 

exigiriam maior tempo de debate por sua complexidade, não havendo uma 

discussão qualificada. 

 Outro problema apontado diz respeito a terceirização dos serviços de 

responsabilidade do Estado, a exemplo dos convênios da Funasa com 

organizações locais para execução da política de saúde. Muitas delas acabaram na 

falência por herdarem seus problemas administrativos do convênio. 

 O autor defende que a participação indigena deve ser qualificada e o que tem 

notado é um discurso das lideranças “de que sabem e podem fazer qualquer coisa, 

de que os índios sabem o que é melhor para si”, o que tem se mostrado insuficiente 

e tem levado ao enfraquecimento do movimento indígena. 

Para além da qualificação de lideranças, que precisam saber discutir 
assuntos tão variados como genética, legislaçao indigenista e 
ambiental, economia etc., há ainda problemas de representação, 
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visto que quanto mais se aproximam de uma melhor compreensão 
destes temas, menos tempo tem para garantir legitimidade junto aos 
seus. Alem do mais, como vivem nas cidades e são assalariados, 
precisam pensar nas possibilidades de sustentação de suas famílias, 
o que as vezes tem sido motivo para se mostrarem mais 
“domesticados” ou mais “guerreiros” (Ribeiro de Almeida, 2010: 183). 

 Portanto, para o autor o que necessita ser feita como prioridade e a promoção 

da participação com pesados recursos financeiros e humanos e por outro lado 

reconhecer que há limites na atuação do movimento indígena, que nem tudo que 

propõe e necessariamente bom ou certo, o que fortaleceria o dialogo e o 

empoderamento dos beneficiários.  

 Como já foi dito anteriormente a Carta constitucional de 1988 institucionalizou 

a participação social na saúde através da Lei 8.142/1990 e criou os conselhos que 

devem ser um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de 

Saúde. Estes conselhos podem ser estabelecidos também em nível regional, local, e 

distrital de saúde. Langdon e Diehl (2007) lembram que Com a criação e a 

operacionalização do subsistema de saúde indígena, a participação indígena é 

assegurada em organismos colegiados, como Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacional de Saúde. 

Com a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas a partir de 1999, 

foram estabelecidos os respectivos Condisi e inúmeros Conselhos Locais 

espalhados pelas Terras Indígenas. O Conselho Distrital segue a mesma lógica dos 

Conselhos Municipais de Saúde, com composição paritária, são formados por 50% 

de representantes dos usuários indígenas e 50% de representantes das 

organizações governamentais envolvidas, prestadoras de serviços e trabalhadores 

do setor de saúde. Possui caráter deliberativo, devendo aprovar plano distrital, 

planejar e avaliar a execução de ações de saúde, apreciar prestações de contas de 

órgãos e instituições gestoras das ações de saúde para povos indígenas. 

 Cruz, (2003) ao estudar a participação na saúde indigenista no Maranhão 

observa que o controle se efetiva a partir de formas e espaços regulados pelo 

Estado, no caso dos povos indígenas a participação, limita-se ao papel de 

fiscalização de ações, o mais grave no caso dos índios, refere-se à formas impostas 

de participação que se inspiram em critérios ocidentais que não condizem com as 

formas construídas no âmbito das organizações políticas indígenas, constituindo 

lógicas culturais distintas. 
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 A experiência da participação indigena no CONDISI de Manaus será discutida 

no próximo capítulo, embasando as análises a partir do ponto de vista das próprias 

populações indigenas de construção de futuro segundo o ponto de vista e 

aspirações do movimento indigena, o que se convencionou chamar de 

Etnodesenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- As políticas indigenistas de saúde e a instituição do Subsistema de 

saude indigena 

 

 

A política de saúde indígena é um Subsistema dentro da política de saúde no 

Brasil, portanto, segue os mesmos princípios e diretrizes consubstanciados dentro 

do Sistema Único de Saúde, SUS excetuando-se as particularidades, 

especificidades de uma política diferenciada para os povos indígenas.  Nesse 

sentido, ela também é herdeira de todos os problemas que permeiam as políticas 
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de saúde que envolvem o Sistema Único de Saúde. 

A história da política de saúde para os povos indígenas vem sendo marcada 

por profundas mudanças de seu arcabouço prático administrativo que tem sido 

influenciada graças a maior participação dos povos indígenas na construção de 

uma política indigenista diferenciada e condizente com a realidade das populações 

indígenas no Brasil. 

De acordo com Garnelo (2004) A política de saúde indígena pode ser 

caracterizada como uma política setorial na interface entre aquela executada pelo 

governo para a população brasileira e a política indigenista, direcionada aos grupos 

étnicos que vivem no território nacional brasileiro. Nessa dinâmica interativa da atual 

política de saúde indígena deve-se levar e conta à relação entre Estado e sociedade 

civil dentre as quais, as organizações indígenas que encabeçam lutas etnopolíticas 

na busca de concretizar seus direitos constitucionais. 

Os primeiros cuidados de saúde, dispensados aos grupos tribais, de acordo 

com Confalonieri (1989) partiram das missões religiosas seguida da criação do 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI) na primeira década do século XIX quando o 

atendimento medico aos indígenas passou a ser de responsabilidade desta agencia 

governamental que basicamente atendia situações de surtos epidêmicos. 

Marques (2003) ao estudar a política de atenção a saúde indígena no distrito 

Sanitario Especial de Cuiaba traça um histórico da política de saúde para os 

indígenas e descreve que O SPI foi extinto em 1967 após denúncias de corrupção, 

pelo regime militar. A autora cita a instauração de um processo cujo resultado foi um 

relatório de cinco mil páginas, que trazia provas de corrupção administrativa e de 

massacres de povos indígenas, as notícias de genocídio estouraram na imprensa 

nacional e internacional, denúncias de corrupção e de violências cometidas contra 

os povos indígenas que envolviam latifundiários, mineradoras e empreiteiras.  

Os problemas citados envolviam o massacre, vendas de terras indígenas e 

introdução intencional de doenças como varíola, tuberculose, sarampo e gripe. “O 

relatório apontou, ainda, que dos 700 funcionários do SPI existentes na época, 134 

eram acusados de praticar crimes contra os índios” (Marques, 2003: 25-26). O 

resultado desta investigação levou a extinção do SPI e criou a Fundação Nacional 

do Índio.  

 Esta agencia foi substituída pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que 

tentou sistematizar o atendimento em áreas indígenas criando equipes volantes de 
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saúde. O autor caracteriza esse modelo como de pouca eficácia e descreve as 

dificuldades dentre as quais:  

A falta de planejamento e de integralidade das ações; política 
de remuneração não contempladora de tempo integral; 
carência crônica de infra-estrutura e recursos; falta de 
articulação com outros níveis de atenção, ausência de um 
sistema de informações me saúde e o preparo inadequado 
de quadros para atuação em comunidades culturalmente 
distintas (Marques, 1989: 442). 

  

As reformulações da política de saúde indígena na década de 80 fazem parte 

da Reforma Sanitária e compartilham dos mesmos princípios e problemas 

encontrados na rede de atenção básica dirigida a outros segmentos da sociedade. 

Esse contexto também repercutiu ao âmbito da saúde indígena, quando na 

década de 90, parte das atribuições desse órgão indigenista foi repassada para 

outras instâncias de governo, no caso da saúde a responsabilidade pela gestão e 

execução da política de saúde indígena ficou a cargo do Ministério da Saúde, o que 

foi afirmado na primeira Conferencia. Nacional de Proteção a Saúde do Índio 

realizada em 1996 que foram seguidas por três outras conferencias 1993, 2001 e 

2006, como se pode visualizar no quadro abaixo uma síntese das quatro 

conferencias: 

 

 

 

 

 

 

QUADRO III 

COMPARATIVO DAS CONFERENCIAS NACIONAIS DE SAÚDE INDÍGENA 

ANO CONFERENCIA TEMAS AVANÇOS DESDOBRAMENTOS 
1986 I Conferencia 

Nacional de 
Proteção a Saúde 
do Índio 

Discussão de 
propostas para 
a saúde 
indígena 

Primeiro 
encontro 
promovido pelo 
Estado para 
discutir a saúde 
indígena 

- Maior articulação 
dos povos indígenas 
para a política de 
saúde. 

1993 II Conferência 
Nacional de Saúde 
para os Povos 
Indígenas 

Definição de 
diretrizes para 
a política de 
saúde indígena 
e atualização 
das 
recomendações 

Participação 
efetiva de 
delegados 
indígenas 
eleitos em 
conferencias 
estaduais e 

- Maior número de 
participantes 
indígenas; 
- Introdução das 
discussões sobre a 
constituição do 
subsistema de saúde 
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realizadas na 
primeira 
conferencia em 
consonância 
com o SUS. 

regionais com 
propostas para a 
concretização 
da política de 
saúde para os 
povos 
indígenas. 

indígena; 
- Controle social e 
qualificação dos 
recursos humanos, 
- Manifestação 
através de moções. 

2001 III Conferencia 
Nacional de Saúde 
Indigena 

Proposição de 
ações e 
melhorias 
setoriais a 
gestão da 
política de 
saúde nos 
Distritos 
Sanitários 
Especiais 
Indígenas 
(DSEIS). 

Recomendações 
e Proposições 
das próprias 
lideranças 
indígenas para 
melhoria da 
política de 
saúde indígena 
baseadas na 
realidade 
vivenciada nos 
DSEIS. 

- Afirmação da saúde 
indígena como 
responsabilidade do 
Ministério da Saúde-
Governo Federal’; 
- Ampliação das 
propostas por setor 
da política de saúde; 
- Introdução das 
questões de ética em 
pesquisa com os 
povos indígenas. 

2006 IV Conferencia 
Nacional de Saúde 
Indígena 

Avaliação e 
discussão da 
política de 
saúde do 
subsistema de 
saúde indígena 
desde a 1 
conferencia  e 
propor 
direcionamento 
e mudanças na 
atenção a 
saúde dos 
povos 
indígenas. 

Balanço das três 
conferencias 
anteriores; 
Avaliação com 
proposições e 
recomendações 
por eixo 
temático do 
Subsistema de 
Saúde Indígena 
Avaliação pelos 
povos indígenas 
da organização 
e realização da 
IV Conferencia. 

- Realização de 
conferencias locais de 
saúde indígena como 
preparatória para a 
nacional; 
- Aumento de 400% 
do número de 
delegados 
participantes; 
- Memória das 
conferencias 
anteriores para 
discussão e reflexão; 
- Propostas de 
mudanças baseadas 
na Avaliação do 
Subsistema de Saúde 
Indígena; 
- Reconhecimento da 
importância da 
participação das 
mulheres indígenas 
na política de saúde; 
- Dedicação especial 
a manifestação dos 
povos indígenas na 
avaliação da 
conferencia. 

 
Fonte: Elaborado pela pesquiadora a partir dos relatórios das conferencias, 1986, 1993, 2001, 2006. 

 O quadro acima sintetiza os principais objetivos, avanços e desdobramentos 

em 20 anos de articulações dos povos indígenas em torno da política de saúde a 

eles direcionada e que é parte da luta pelos direitos de especificidade e alteridade 

das populações na historia da política indigenista no país.  

O avanço nas propostas e a participação crescente dos indígenas são 

perceptíveis no próprio número de indígenas que participaram das conferencias e de 
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delegados escolhidos em pré-conferencias. Na segunda (1993) participaram 200 

delegados e na última conferencia (2001) esse número passou para 800, o que 

demonstra um aumento significativo no número de participantes. 

 A qualidade dessa participação também é importante, o que é evidenciada a 

partir das manifestações dos povos indígenas através de moções introduzidas a 

partir da segunda conferencia. A participação foi ampliada também através das 

proposições manifestadas por setor da política na execução das ações nos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas com base na realidade vivenciada e de acordo com a 

avaliação feita pelos próprios indígenas como se observa na quarta conferencia. 

Entre os anos de 1991 e 1994 houve uma fase de incertezas sobre a 

execução da política de saúde indigenista que ora passou das mãos da FUNAI para 

o Ministério da Saúde e vice-versa em grande parte devido a falta de condições 

operacionais do ministério da saúde e inconstitucionalidade em relação a FUNAI 

com destaque para problemas como a falta de infra-estrutura adequada, de 

profissionais preparados para trabalhar com a especificidade cultural dos povos 

indígenas e de recursos financeiros adequados. 

 Neste período foi aprovada no congresso nacional a Lei Arouca (Subsistema 

de Saúde Indígena, Lei27 9.836 de 23 de Setembro de 1999) que inseria 

definitivamente a temática da saúde indígena no âmbito do SUS, legislando sobre a 

estruturação de um subsistema do SUS, destinado a suprir necessidades sanitárias 

dos grupos étnicos no Brasil, sob a égide do Ministério da Saúde.  

Em 1992, após alguns conflitos sobre as responsabilidades pela organização 

dos serviços de saúde entre a Fundação Nacional de Saúde e Fundação Nacional 

do Índio, acontece a II Conferência de Saúde Indígena que aprovou o modelo de 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI28) como política pública e visto como 

alternativa para garantir uma atenção diferenciada aos povos indígenas.   

Esse conjunto de vetores conflui, no ano de 1999, para a implantação dos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas. A organização desses espaços 

                                                 
27

 Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos 
povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 
nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. (Art 
19F) 
28 “A noção de Distrito Sanitário indígena está centrada na organização da prestação de serviços de saúde 
pertinentes a cada realidade étnica, de forma que as ações decorrentes sejam eficazes para determinada 
população indígena, sendo fundamental a participação das diversas instâncias organizativas indígenas na 
formulação das políticas do setor. As experiências deveriam apontar os problemas no nível organizativo, cuja 
resolução deveria ser encontrada no local.” (Athias e Machado, 2001). 
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sanitários exigia um grande aporte de recursos humanos e financeiros para 
exercer a gestão e execução de serviços. O investimento financeiro fez-se 
presente, pois entre 1999 e 2004 o orçamento federal para saúde indígena 
variou entre cento e oitenta a duzentos e cinqüenta milhões de reais, com 
uma aplicação per capta de aproximadamente R$500,00 por ano. 
Proporcionalmente, esses valores representavam um investimento três vezes 
maior que o gasto em saúde para a população brasileira como um todo. 
Porém, a política de redução dos quadros de servidores federais não pôde 
ser contornada e, apesar da disponibilidade de recursos, a Fundação 
Nacional de Saúde – FUNASA, não tinha disponibilidade qualitativa e 
quantitativa de pessoal para viabilizar a implantação do subsistema de saúde 
indígena. Este órgão, cuja extinção havia sido recomendada na X 
Conferência Nacional de Saúde poucos anos antes, vinha sendo 
sistematicamente desmontado, tendo enfrentado um importante repasse de 
sua estrutura física e de pessoal para os sistemas municipais de saúde, no 
período compreendido entre 1994 e 1999, quando retomou a 
responsabilidade pela saúde indígena. (Garnelo, 2004:9-10) 

 

O Distrito Sanitário Especial Indígena foi conceituado como: 

 

[...] um modelo de organização de serviços - orientado para um espaço etno-
cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado -, 
que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando a medidas 
racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação 
da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo 
atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, 
com controle social (FUNASA, 2002b, p.13). 

 

Athias (2001) discorda da designação Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) e utiliza o termo distrito sanitário indígena sem a qualificação “especial” 

porque considera que por ser uma política direcionada ao indígena já pressupõe que 

é especial e alega que esta noção está centrada na organização da prestação de 

serviços de saúde pertinentes a cada realidade étnica, sendo que para a eficácia 

das ações para determinada população indígena, requer a participação das diversas 

instâncias organizativas indígenas na formulação das políticas de saúde.  

A implantação desses distritos pela FUNASA está baseada num modelo no 

qual não se responsabiliza pela execução direta de serviços, mas esta instituição 

terceiriza as ações de saúde a serem desenvolvidas nas áreas indígenas. Há um 

pacto entre governo e entidades prestadoras de serviços o qual é viabilizado na 

região Norte através de convênios com entidades não-governamentais, às quais 

competiria, mediante a aplicação de recursos oriundos do SUS, executar atividades 

preventivas e curativas dirigidas à população indígena aldeada. (Garnelo e Sampaio 

2005). 
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Abaixo o mapa de distribuição dos 43 distritos no Brasil exceto nos estados 

do Rio grande do Norte e Piauí:  

 

MAPA I 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI´s- Brasil 

 

 

 
 

Fonte: SESAI, 2012 

 

A questão da implantação do sistema distritalizado de saúde indígena vem 

sendo discutido por diversos autores como Magalhães (2000), Athias & Machado 

(2001), Pedrosa (2002), Garnelo (2002), Garnelo et al., Garnelo e Sampaio (2003), 

Garnelo (2004) Langdon (2004), Buchillet (2004), Garnelo e Sampaio (2005) Chaves 

et al (2006), Cruz (2008). 
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Eles concordam com os avanços decorrentes desse processo, porém deixam 

claro inúmeros entraves que devem ser superados em relação a inadequação ao 

tratamento especializado aos povos indígenas e problemas de gestão; redundância 

dos problemas latentes do SUS às conveniadas; condições de trabalho; reprodução 

dos mesmos problemas ligados ao SUS; financiamento, dentre outros. 

Os autores apontam alguns problemas sobre a questão da execução da 

política de saúde por organizações não-governamentais no Estado do Amazonas, 

dentre eles a rotatividade de pessoal, descontinuidade das ações, dificuldade de 

articulação com os níveis de referência dos órgãos estaduais e municipais de saúde, 

tendência à pulverização e descoordenação dos serviços intradistritais além de 

conflitos internos éticos, pois ao  

Incorporar a execução de políticas públicas, as conveniadas são 
lançadas num dilema ético, pois assumem recursos e 
responsabilidades do Estado, passando a partilhar a rigidez 
burocrática das estruturas de governo e as contradições do 
neoliberalismo, que forçou a adoção de modelos de atenção à saúde 
contrários aos princípios de universalização e de publicização do SUS 
(Garnelo e Sampaio 2005: 1218). 

A figura abaixo mostra como está organizado dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas no Brasil: 
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Figura I  

Modelo de organização dos DSEIs 

 

 
Fonte. SESAI, 2012 

Os Polos base são a primeira referencia para as equipes multidisciplinares de 

saúde nas aldeias, onde cada pólo cobre um conjunto de aldeias num total de 351 

pólos que se caracterizam em dois tipos de acordo com a complexidade de suas 

ações: tipo I e tipo II. 

No tipo I localiza-se em terras indígenas e o tipo II nos municípios de referencia. O 

segundo tipo funciona como apoio técnico e administrativo a equipe multidisciplinar 

não executando atividades de assistência a saúde que fica a cargo de um 

estabelecimento do SUS no município. No tipo I além de todas essas atividades 

executa também assistência a saúde como imunizações, coleta e análise de dados, 

capacitação e supervisão dos agentes de saúde dentre outros. 

Athias e Machado (2001) fazem uma análise do processo de distritalização 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas de Pernambuco e do Rio Negro no 

Amazonas e apontam a diversidade e o potencial existente com relação ao território 

de um distrito, mas para os autores a questão da definição de um território distrital 
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tem sido um dos pontos mais conflitantes do processo de distritalização nas áreas 

indígenas. 

Um território distrital, em nossa concepção, vai além de uma base física 
relacionada ao solo, constituindo uma extensão definida em termos de 
organização social dos grupos indígenas, portanto, um território econômico, 
político, cultural e, sobretudo, epidemiológico. Em virtude da incompreensão 
de uma geopolítica indígena e da falta de conhecimento mais aprofundado 
acerca da epidemiologia, a discussão dos territórios distritais torna-se ainda 
mais importante no sentido de garantir serviços eficientes de saúde”  (Athias e 
Machado, 2001: 430). 

 Uma visão mais global sobre o êxito da implantação do modelo de saúde 

indígena no sentido de atender os princípios da política de saúde indígena brasileira, 

de acordo com Langdon (2004) não existe. A III Conferência de Saúde Indígena foi 

realizada com o objetivo de avaliar esse Subsistema de Saúde Indígena a partir dos 

DSEI’s, porém não se efetuou. 

 Foller (2004) ao estudar a atual situação de saúde dos povos indígenas 

amazônicos coloca que esta precisa ser entendida no contexto sóciopolítico , isto é, 

a longa história de violência, genocídio, etnocídio, escravidão e discriminação que 

tem enfraquecido e diminuído as populações. 

No campo da gestão, o hibridismo do subsistema de saúde 
indígena gerou uma superposição das linhas de comando, 
redundando em conflitos de atribuições nos diversos planos 
de decisão no interior da própria FUNASA, e com as 
gerências das entidades conveniadas e conselhos 
deliberativos de saúde. As limitações da capacidade gestora 
da FUNASA parecem ter inviabilizado o desenvolvimento de 
instrumentos objetivos de monitoramento das atividades 
distritais. As estratégias de gestão têm oscilado entre um 
acentuado grau de informalidade e de improvisação de meios 
de acompanhamento do trabalho distrital e uma exacerbada 
centralização de poder na gerência do Departamento de 
Saúde Indígena, em Brasília, obrigando as conveniadas a 
efetuar romarias periódicas aos gabinetes, desprendendo 
muita energia para tentar resolver medidas burocráticas 
rotineiras como a aprovação dos planos anuais de trabalho, 
revisão de tetos de financiamento, liberação de parcelas dos 
convênios, etc. (Garnelo: 2004:12) 

 

A autora acrescenta algo interessante e que reverbera na política de saúde 

para os povos indígenas em Manaus, que diz respeito a indefinição nas relações 

entre o subsistema de saúde indígena e as redes municipais e estaduais do SUS, 

ocorre um sério problema de não resolutividade dos problemas sanitários oriundos 

dos distritos sanitários e de outro lado, se questiona para onde encaminhar as 

demandas advindas dos índios que vivem nas cidades.  
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A autora refere-se ainda que não existe um fluxo adequado de informação 

epidemiológica, que poderia subsidiar as decisões pelos gestores de saúde indígena 

e tornar visíveis os indicadores de saúde dos povos indígenas, que ainda estão 

ausentes dos grandes debates sanitários no Brasil (2004).  O quadro IV permite 

visualizar o tamanho da população que cada DSEI abrange:  
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QUADRO IV 

POPULACAO DE CADA DSEI 

DSEI POPULAÇÃO TOTAL 
DE INDIGENA 

ALAGOAS E SERGIPE 13.143 
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ 10.462 
ALTAMIRA 2.925 
ALTO RIO JURUÁ 14.012 
ALTO RIO PURUS 9.649 
ALTO RIO NEGRO 35.450 
ALTO RIO SOLIMÕES 53.201 
ARAGUAIA 4.216 
BAHIA 27.259 
CEARÁ 22.615 
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO 13.691 
VALE DO JAVARI 5.330 
KAIAPÓ DO PARÁ 4.854 
LESTE DE RORAIMA 40.989 
MANAUS 24.191 
GUAMÁ 7.229 
MARANHÃO 32.719 
MATO GROSSO DO SUL 70.383 
MÉDIO RIO PURUS 7.084 

PARINTINS 15.051 
PERNAMBUCO 48.376 
PORTO VELHO 10.667 
POTIGUARA 14.029 
CUIABÁ 6.903 
RIO TAPAJÓS 10.005 
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES 17.086 
TOCANTINS 10.171 
VILHENA 7.180 
XAVANTE 16.963 
XINGU 6.384 
YANOMAMI 20.573 
KAIAPÓ DO MATO GROSSO 5.437 
LITORAL SUL 9.786 
INTERIOR SUL 42.266 
TOTAL 640.279 

 
Fonte: SIASI, 2012 

 

Essa assertiva é corroborada com Buchillet (2004) que ao refletir sobre o 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro, afirma ser o conhecimento 

acurado do perfil epidemiológico e sanitário de um povo ou de uma comunidade, 

requisito primordial para atender suas demandas, expectativas e necessidades de 

saúde. Em suas palavras: 

Isso é crucial em uma região que constitui o habitat de vários 
povos, com modos de uso e adaptação ao meio ambiente, e 
graus de mobilidade espacial, temporal e de formas de contato 
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com a sociedade nacional diferenciados, como ocorre no Alto 
Rio Negro”. Além disso, a multiplicidade de fatores que 
interferem no estado de saúde de uma população impede 
qualquer tentativa de generalização. Buchillet (2004: 55). 

 
O quadro mostra que há uma grande disparidade no número de indígenas 

entre os distritos, existem DSEI´S com pouco mais de 4, 6 mil indígenas enquanto 

que outros com mais de 50 e 70 mil como é o caso de Alto Rio Solimões e Mato 

Grosso do Sul respectivamente. Esse fator também pode ser determinante na 

avaliação da política de saúde para os povos indígenas já que, além de problemas 

que interferem no estado de saúde das populações como bem mencionou a autora, 

existem outros fatores como dimensão, tamanho territorial e populacional, diferenças 

inter e intra comunidades, limites entre áreas urbanas e rurais, dentre outros que 

podem influenciar os resultados de gestão da política de saúde indígena.  

No Brasil, a atual política de saúde indígena é um desafio para os 

profissionais de saúde que devem estar adequando suas ações e serviços à 

diversidade dos povos indígenas, de modo que não se resuma a medidas que 

facilitem o acesso aos serviços de saúde no plano lingüístico, geográfico ou na 

formação de agentes indígenas de saúde (AIS) e de outros profissionais.  

Na visão de Buchillet (2004), isso implica uma nova concepção de saúde 

pública baseada no entendimento, no respeito e na consideração das dimensões 

políticas, sociais e culturais ligadas à saúde e à doença.  

A avaliação do estado de saúde de uma sociedade ou 
comunidade é geralmente feita por meio da coleta de 
indicadores socio-econômicos, ambientais, demográficos e 
epidemiológicos: natalidade, mortalidade geral, infantil e 
materna, número de nascidos vivos, morbidade, estatísticas 
relativas à demandas por serviços de saúde entre outros” 
(Buchillet, 2004:56). 

A política de saúde nas mãos da Fundação Nacional de Saúde no “novo” 

modelo de saúde indígena e após as oscilações de competência entre a FUNAI e 

FUNASA, começa a dar sinais de esgotamento e inúmeros problemas começam a 

vir a público ultrapassando os meandros da política de saúde.  

Cruz (2008) ao realizar uma análise crítica sobre o específico e o diferenciado 

no Distrito Sanitário Especial Indígena tomando como para a discussão o polo base 

de Amarante no Maranhão, a autora faz algumas considerações consistentes.  

No discurso oficial o modelo de DSEI com o adjetivo “novo” ela concorda que 

existem três características que o diferenciam das ações indigenistas anteriores 

quais sejam: Reconhecimento formal e respeito aos tratamentos realizados nas 
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culturas indígenas; Participação indígenas em todas etapas da implementação da 

política e por último, vinculação a todas as ações do SUS. 

Todavia, a autora considera essa mudança uma ambiguidade haja vista que 

se reconhece o respeito a diferença ao mesmo tempo em que se retira a 

responsabilidade do órgão indigenista oficial passando o para outro órgão que não 

trata exclusivamente dos interesses  dos povos indígenas. Em suas palavras:  

É possível afirmar que, antes da década de 90, a FUNAI já 
realizava atendimento indigenista de saúde em nível local, nas 
aldeias, através da atuação de profissionais de saúde e mesmo 
de índios, como monitores. Dispunha também de um local 
destinado ao alojamento dos índios que precisavam de 
atendimento de saúde fora das aldeias, as Casas de Índio que 
são semelhantes às CASAIS (2004:178). 

 
Enfim o modelo adotado pela FUNASA, segundo Cruz, em relação ao período 

em que estava vinculado a FUNAI propõe-se a inserir e ampliar a participação dos 

índios na execução das ações de saúde na estrutura operacional “nova” é uma 

reprodução de muitas coisas que eram realizadas pela FUNAI. 

Langdon (2004) afirma que a avaliação da capacidade gerencial da FUNASA 

é reflexo dos problemas crônicos como falta de um sistema de informação eficiente, 

resolutividade e articulação dos DSEI´S que são grandes demais para dar conta das 

diferenças culturais dos grupos de sua abrangência. 

A insatisfação dos indígenas com os problemas médicos nos distritos 

sanitários foi crescente a partir de 2004 e foi percebida através de revoltas e 

manifestações drásticas. O difícil momento e os acontecimentos decorrentes vieram 

a publico através de manifestações oficiais e extraoficiais publicados pela 

Coordenação das Organizações indígenas da Amazônia Brasileira COIAB- e foram 

manchetes na mídia de todo país.  

Durante os anos de 2005 e 2006 foram veiculados inúmeras reportagens 

sobre as dificuldades da FUNASA na gestão da saúde indigena. O Instituto 

Socioambiental fez um especial sobre as denúncias ocorridas em todos os DSEIS 

ao qual denominou de cronologia do caos e pode ser sintetizada no quadro 2. 
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QUADRO V 

QUADRO SANITÁRIO DOS POVO INDÍGENAS NO BRASIL 2005-2009 

Principais reivindicações   Principais Problemas  Desdobramentos 
Saída de alguns chefes 
dos polos da Funasa 

Morte de indígenas nas áreas dos 
DSEI´S 

Greve de funcionários 

Manipulação política Falta e atraso de pagamento de 
funcionários 

Invasao da sede da 
FUNASA por lideranças 
indígenas 

Melhoria da infra-estruta 
nas Casas de Saúde do 
Índio 

Insatisfação dos indígenas com a 
gestão do DSEI´S 

Sequestro de funcionários 

Contratação de maior 
quantitativo de 
profissionais de saúde 

Falta de repasse de verbas pela 
FUNASA as ONG´S 

Bloqueio de estradas 

Melhoria da qualidade da 
água 

Falta de transporte Ocupação das sedes da 
FUNASA por liderancas 
indígenas 

Atendimento médico Falta de medicamento Comprovação de 
irregularidades na 
coordenação da FUNASA 
em Mato Grosso do Sul 

Saneamento básico Irregularidades na aplicação de 
recursos na FUNASA 

Redução de número de 
servidores nas áreas 
indígenas  

Cumprimento de acordos Aumento de casos de malária, 
hepatite, desnutrição, pneumonia e 
tuberculose 

Suspensão dos serviços 
das contratadas 

Melhoria de condições de 
trabalho 

Interferência de políticos locais Auditoria para investigação 
de denúncias de desvio de 
recursos 

Normalização do 
atendimento nas aldeias 

Falta de estrutura na casa do índio Anúncio da criação de uma 
secretaria especial de 
saúde indígena 

Renovação de estoque de 
medicamentos 

Equipe de profissionais incompleta  
 

Conclusão de obras 
inacabadas 

Abandono, tratamento desumano e 
maus-tratos. 

 

 Paralisação de obras por 
irregularidades 

 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados publicados pelo Instituto Socioambiental, 
2006. 

 

 O ano de 2005 foi o ano da explosão de problemas que vinham se 

acumulando nos anos anteriores com a instabilidade na gestão do Subsistema de 

Saúde Indígena e o “caos” ficou evidente em todos os estados da federação, das 

etnias da região do Rio Negro no Amazonas aos Guarani no Mato Grosso do Sul. 

Os indígenas se revoltavam com mortes de crianças e adultos em decorrência 

de epidemias que voltavam com força como a malária  e problemas de saúde que 

assolavam as populações indígenas, como a tuberculose, hepatite, pneumonia, 

DST´s e até desnutrição que vitimou diversas crianças indígenas em torno de 48 
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mortes em 2004 para 50,9 em 2005 (para cada grupo de mil indivíduos) de acordo 

com o Instituto Sociambiental, 2006.  

No ano seguinte os problemas não foram resolvidos e mais casos vieram a 

publico e os indígenas ainda denunciavam as irregularidades ocorridas nos DSEI´S 

como falta de repasse de verbas para as conveniadas, pagamento de profissionais, 

situações de manipulação política e ate de maus tratos e tratamento desumano com 

os indígenas. 

Dentre as reações muito comuns em diversos DSEI´S pelo Brasil, pode-se 

destacar os sequestros, invasão e ocupação das sedes da FUNASA para exigir 

soluções e protestar contra situações de pagamentos atrasados, normalização do 

atendimento nas aldeias e loteamento político na gestão do órgão. Eles exigiam 

espaço para discussão e negociação de soluções para os vários problemas 

apresentados. 

Após várias denúncias o Ministério publico Federal –MPF começou a investigar 

problemas com as organizações que realizam o atendimento local e averiguar a 

excessiva burocracia da Funasa, que estaria gerando os atrasos nos repasses de 

recursos e um diagnóstico para saber os motivos que levavam ao mau 

funcionamento dos convênios. A conclusão da Corregedoria Geral da União (CGU) 

foi a confirmação das irregularidades na FUNASA entre 2004 e 2005 dentre as quais 

a realização de licitações direcionadas, superfaturamento de obras, serviços e 

medicamentos, dentre outras irregularidades. 

O resultado de todo esse processo de protestos e denúncias além da mobilização 

indígena no Abril Indígena de 2008, do Fórum de Presidentes de Conselhos 

Distritais de Saúde e da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), foi o 

anúncio em 2008 da criação de uma nova secretaria especial para cuidar dos 

assuntos de saúde de Saúde Indigna- SESAI seria o órgão responsável pelas 

reformas no Subsistema de saúde indígena e o caminho para a autonomia 

administrativa dos DSEI´S em todo país. 

Essa secretaria especial já era uma reivindicação antiga das organizações indígenas 

e o lapso de tempo entre a decisão de criar a secretaria e a aprovação do Projeto de 

lei que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena- SESAI seria de quase 2 anos, 

após intensa mobilização, que terminou no dia 03 de Agosto de 2010 comemorada 

por lideranças indígenas de todo país que lotavam o senado. 
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Cabe a SESAI coordenar e avaliar as ações de atenção a saúde no âmbito do 

SasiSUS, além de promover a articulação e a integração com os setores 

governamentais e não governamentais que possuem interface com a atenção a 

saúde indígena. É responsabilidade da Secretaria, também identificar, organizar e 

disseminar conhecimentos referentes a saúde indígena e estabelecer diretrizes e 

critérios para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações de 

saneamento ambiental e de edificações nos distritos sanitários Especiais Indígenas. 

(SESAI, 2012) 

A SESAI integra a área do Ministério da Saúde com o objetivo de coordenar e 

executar a gestão do Subsistema de Saúde Indigena- SasiSUS- e tem como 

principal missão gerir os sistema, promover, proteger e recuperar a saúde das 

populações indígenas e orientar o desenvolvimento das ações de atenção e 

educação em saúde de acordo com as particularidades, perfil epidemiológico e 

condições sanitárias de cada DSEI e em consonância com o SUS 

O Conselho Distrital de Saúde Indigena de Manaus (CONDISI) funciona 

dentro da Secretaria Especial de Saude Indigena (SESAI) que segundo o regimento 

interno é “um órgão colegiado, que tem por objetivo estabelecer, acompanhar e 

avaliar a política distrital de saude e efetivando a participação da comunidade na 

gestão do subsistema de Atenção à saude indigena (...) constituindo-se uma 

instancia deliberativa, consultiva e fiscalizadora e de assessoramento”    

No capítulo seguinte será abordado de que maneira vem sendo efetuada a 

participação indigena no CONDISI Manaus e qual o lugar das lideranças indigenas 

no cotidiano da política e o que pensam a respeito da participação e da política para 

os povos indigenas no Distrito Sanitário Especial Indigena e na cidade de Manaus. 
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CAPÍTULO V 

MANAUS E O ACESSO ÀS POLÍTICAS LOCAIS DE SAÚDE: 

Uma abordagem analítica 

 

 

Este capítulo se volta para a análise dos dados da pesquisa de campo, onde o 

lócus foi a cidade de Manaus e a coleta de dados empíricos concentrou-se no 

Conselho de Saúde Indígena. Durante o período de 2011 a meados de 2013 foi 

realizada a pesquisa de campo que também incluiu visitas ao Núcleo de Saude 

indigena da Secretaria de Saúde da prefeitura de Manaus. 

 

 

1- Diversidade e identidade: Manaus e a presença indígena na cidade. 

 

 

A imensidão exuberante da Amazônia mescla recursos naturais e biológicos e 

diversidade humana. No espaço social onde coexistem mais de 65 etnias indigenas 

e toda a sociedade nacional que também é uma mescla de diversas naturalidades 

de norte a sul do Brasil, que migram para as cidades da Amazônia em busca de 

melhores condições de vida e trabalho, não há como não falar em sociodiversidade. 

A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e está 

entre as maiores Regiões Naturais em área florestal, apenas atrás das imensas 

florestas boreais da Rússia, Canadá e Alasca, que se estendem por dois 

continentes. A floresta Amazônica representa um terço das florestas tropicais do 

mundo e abriga cerca de 50% da biodiversidade do planeta. Existem pelo menos 

45.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboletas, 150 espécies de 

morcegos, 1.300 espécies de peixes de água doce, 163 espécies de anfíbios, 305 

espécies de serpentes, 1.000 espécies de aves e 311 de mamíferos. A maior parte 

da floresta, 70%, está na Amazônia brasileira. A população estimada é cerca de 20 

milhões de pessoas (AMAZÔNIA, 2006).  
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Peculiarmente, essa biodiversidade é acompanhada de uma ampla 

sociodiversidade. No Brasil, hoje, há mais de 230 povos indígenas e a maioria reside 

na Amazônia brasileira, em terras coletivas, declaradas pelo governo federal para 

seu usufruto exclusivo – as Terras Indígenas. As terras indígenas no Brasil somam 

atualmente 669 correspondendo a cerca de 12,5% do território nacional. Essas 

Terras Indígenas são reconhecidas pela FUNAI e abrigam uma população indígena 

estimada em cerca de 817.963 pessoas. Destas, 315.180 vivem em cidades e 

502.783 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,42% da 

população total do país (Censo IBGE: 2010). 

A Amazônia legal, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, 

Rondônia, Tocantins, Mato grosso e parte Oeste do Maranhão, constitui a região 

com maior população indígena do Brasil. Nela estão presentes 60% da população 

indígena brasileira (figura 1). De acordo com dados do IBGE de 2010 há cerca de 

383.383 indígenas, sendo 309.431 na área rural e 74.525 na área urbana. Essa 

população está distribuída em 409 terras indígenas (de um total de 658) o que 

representa 21,67% do território amazônico e 98,61% da extensão de todas as terras 

indígenas do país. 
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MAPA II 

 TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

 

Fonte: Gonçalves, Execução- Luis Barbosa (2008). 

 

O Estado do Amazonas é o maior em área territorial do País, com 1.559.161,682  

quilômetros quadrados, o equivalente ao território de cinco países, somados: 

França, Espanha, Suécia e Grécia. O Estado detém um dos mais baixos índices de 

densidade demográfica do país, com 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

população do Estado,  de acordo com o Censo 2010, tem 3.483,985 habitantes, dos 

quais 2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área rural. A capital Manaus, 

um dos 62 municípios do Amazonas, é cidade mais populosa da Região Norte,  com 

1.802.525 habitantes. 

Foram identificados 65 grupos indígenas no Estado, que, além de deter a maior 

população de índios do País, no total de 68.680, de acordo com o Censo 2010, 
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detém, ainda, 98% de sua cobertura florestal preservada e um dos maiores 

mananciais de água doce. Sofrendo influência de vários fatores com precipitação, 

vegetação e altitude, a água forma na região a maior rede hidrográfica do planeta.  

A tabela ilustra o número total da população que e auto declararam indígena no 

senso de 2010 por estado. 

O IBGE divulgou dados sobre os 10 municípios com maior contingente de 

população indígena, segundo o Censo 2010. Cinco destes municípios tinham mais 

de 10 mil indígenas residentes, sendo quatro deles localizados no estado do 

Amazonas: São Gabriel da Cachoeira (29,0 mil), São Paulo de Olivença (15,0 mil), 

Tabatinga (14,9 mil) e Santa Isabel do Rio Negro (10,9 mil). Dentre as capitais, 

apenas São Paulo passou dessa Margem, chegando a 13,0 mil indígenas. 
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Tabela I  

 

A maioria dos rios do Estado é navegável durante todo o ano, é conhecido 

internacionalmente como o maior do mundo, possuindo um curso calculado em 

6.300 quilômetros. O acesso ao Estado é feito principalmente por via fluvial ou 

aérea, o que o torna o estado relativamente isolado do resto do Brasil e com 

características muito peculiares. 
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O clima é equatorial úmido, com temperatura média de 26,7º. A umidade relativa 

do ar fica em torno de 70% e o Estado possui apenas duas estações bem definidas: 

chuvosa (inverno) e seca ou menos chuvosa (verão). É no Estado do Amazonas que 

se encontram os pontos mais elevados do Brasil: o Pico da Neblina, com 3.014 

metros de altitude, e o pico 31 de Março, com 2.992 m de altitude, ambos na 

fronteira. (Portal do governo do estado do Amazonas, 2013). 

Os indígenas de diversas etnias vivem em áreas longínquas devido a grande 

extensão territorial e as formas de acesso  a maioria dos municípios se faz através 

da via fluvial e este é um dos fatores que dificulta a viabilização de tratamento de 

saúde, de acesso a escola de ensino médio, dentre outros. Para se ter noção da 

diversidade desses povos, a Fundação Estadual de Políticas Indigenistas- FEPI da 

conta de 68 etnias espalhadas pelo estado do Amazonas, como podemos ver no 

quadro a seguir: 

QUADRO VI 

ETNIAS INDÍGENAS NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

1 Apurinã 23 Katukiana (Pedá Djapá) 45 Parintintin 
2 Arapaso 24 Katukina-Pano 46 Paumari 
3 Banawa-Yafi 25 Kaxarari 47 Pirahã 
4 Baniwa 26 Kaxinawa 48 Piratapuya 
5 Bará 27 Kubeo 49 Sateré-Mawé 
6 Barasana 28 Kokama 50 Siriano 
7 Baré 29 Kulina Pano 51 Tariana 
8 Deni 30 Kulina Pano 52 Tenharim 
9 Desana 31 Kuripako 53 Tikuna 
10 Diahui 32 Madiha-Kulina 54 Torá 
11 Hi-Merimã 33 Maku 2 55 Tsohom Djapá 
12 Hixkaryana 34 Makuna 56 Tuyuka 
13 Jamamadi 35 Marubo 57 Waimiri-Atroari 
14 Jarawara 36 Matis 58 Wai-Wai 3 
15 Juma 37 Matsé 59 Wanano 
16 Juriti-Tapuia 38 Miranha 60 Warekena 
17 Kaixana 39 Mawé 61 Witoto 
18 Kambeba 40 Mawyana 62 Yanomami 4 
19 Kanamari 41 Miriti-Tapuya 63 Yepamahsã-Tukano 
20 Kanamanti 42 Munduruku 64 Zuruaha 
21 Karapanã 43 Mura   
22 Katuena 44 Mayoruna   

Etnias isoladas: 
 

Flexeiros 
Isolados do Rio Prado 

Katawixi 
Mayá 
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FEPI, 2001. 

 

A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas foi o local escolhido para 

esta investigação. Está localizada no centro geográfico da Amazônia, região leste 

daquele estado, na sub-região Rio Negro/Solimões no norte do Brasil. Com uma 

superfície de 11.458,50 km2, limita com os municípios de Presidente Figueiredo 

(norte), Careiro da Várzea e Iranduba (sul), Rio Preto da Eva, Itacoatiara (leste) e 

Novo Airão (sul). O clima é tropical, quente e úmido, com temperatura média anual 

entre 23,3 e 31,4°C. De acordo com os dados preliminares do Censo IBGE de 2010: 

TABELA II 

POPULACAO RURAL MANAUS 

Total da população 1.802.525 

Total de homens    879.893 

Total de mulheres    922.632 

Total da população 
urbana 

1.793.416 

Total da população rural    9.109 
 

Fonte: IBGE, primeiros resultados de censo 2010 

 

 A viabilização da infra-estrutura econômica para a região via concessão de 

incentivos fiscais para o estado do Amazonas, tem mudado consideravelmente a 

feição das cidades na região, sobretudo Manaus. Um considerável contingente 

populacional sob a forma migrações tem reconfigurado o espaço da cidade.  

São milhares de pessoas vindos de municípios do interior do e principalmente 

de outros estados em busca de negócios, empregos, melhores oportunidades e 

condições de vida. Um estudo feito por Babosa (2004) sobre as desigualdades 

regionais e o sistema de saúde no Amazonas expressa a contraditoriedade entre as 

riquezas regionais e as precárias condições de vida e de saúde da população que 

vive em Manaus. Em sua analise sobre a urbanização:   

A população manauense, que possuía 1.011.501 habitantes em 1991 
atingiu, em 2000, um total de 1.405.835 pessoas, apresentando um 
incremento de 28 % na década. A taxa média geométrica de 
crescimento anual da população ilustra a expansão recente da 
população de Manaus. No período de 1991-2000 foi de 
aproximadamente 3,9 %, bem superior à taxa do Amazonas (3,3%), 
igual à da região Norte (3,9%) e bem acima da apresentada pelo país 
(1,6) no mesmo período. A população urbana era de 99,4% em 2000, 
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embora tenha apresentado na década uma ligeira redução de 0,15 %. 
Assim, a quase totalidade da população concentra-se na área urbana 
e sua expansão tem se dado em direção ao município do Rio Preto 
da Eva. Para a prevalência da população urbana, concorrem, além do 
próprio peso da população da capital, os migrantes que buscam 
residir em áreas de incorporação recente à economia. Apesar disso, a 
população rural cresceu, na última década, em ritmo mais acelerado 
que a urbana, passando de 4.916 em 1991 para 9.067 habitantes em 
2000, tendo um crescimento relativo de 46 %, bem superior ao da 
população urbana, de 28 %. (Barbosa: 2004: 51) 

 A autora analisa ainda como os dados sobre educação, saúde, saneamento 

básico e habitação e a criação de empregos não acompanha o ritmo do incremento 

populacional ponderando ainda que apesar da grande distância que a separa 

Manaus dos grandes centros populacionais de outras regiões, da deficiência no 

sistema de transportes, deteve com a implantação da Zona Franca de Manaus 

(ZFM), o maior índice dos movimentos migratórios nas décadas de 1970-1980, o 

que foi o principal responsável pelo crescimento populacional.  

 A ZFM pode ser visto como “pólo atrativo” explica em parte, o fluxo migratório, 

o que provocou uma série de mudanças no espaço urbano que por sua vez 

repercutiu nas condições sociais da população, o que exige também por parte do 

estado a reorganização do espaço para diminuir as desigualdades de acesso da 

população aos serviços urbanos para a produção e reprodução de vida. 

 Esse quadro é uma realidade das populações indígenas que também migram 

para o município de Manaus em busca de melhores condições de vida, emprego, 

estudo dentre outro motivos, porém eles são quase invisíveis para os legisladores e 

executores das políticas públicas que os vê como parte integrada da população em 

geral sem a necessidade de um tratamento diferenciado. 

Esse quadro tem raízes na lógica integracionista da formação nacional e das 

políticas desenvolvimentistas para a Amazônia. O fenômeno da migração indígena, 

especialmente aos eventos de migração dirigidos as cidades exigem maior 

aprofundamento de análise e ainda são pouco estudado. (Teixeira Et all, 2009).  

Os autores alertam que apesar dos dados censitários demográficos constituírem 

fonte obrigatória de estudo sobre migração indígena, eles apresentam limitações 

que devem ser levadas em consideração e uma delas é a dificuldade de trabalhar 

com unidades menores de análise como municípios ou bairros. 
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 Há uma imprecisão e discordância nos dados a cerca da população indígena 

que vive na cidade. No ano 2.000, o Censo do IBGE apontou cerca de 7.894 índios 

vivendo em áreas urbanas no Brasil. Um estudo feito para o Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI aponta 8.500 índios. O sociólogo José de Souza Martins calcula 

que este número chegue em 18 mil, enquanto a COIAB estima cerca de 20.000 

índios urbanos.  

 Segundo levantamento do CIMI, em Manaus/AM os indígenas estão 

distribuídos em cerca de 40 bairros da cidade, quase todos na periferia. Os 

Cambeba residem, sobretudo, no bairro da Compensa II; os Sateré-Mawé, no bairro 

Redenção e no Conjunto Santos Dumont; os Apurinã, no bairro Jorge Teixeira; os 

Ticuna, na Cidade de Deus; os Kocama, em Grande Vitória e, por fim, há os índios 

Tukano, Desana, Baniwa e Tariano que vivem em terrenos situados nos bairros da 

Compensa, Tancredo Neves e Zumbi.  

 A determinação dos deslocamentos das populações indígenas para as 

cidades amazônicas devem ser pensadas como reflexo das transformações 

econômicas e sociais no cotidiano dos povos indígenas que ficaram excluídos dos 

serviços sociais básicos e das benesses da vida urbana. 

 Os determinantes da migração têm sido pouco estudados e a falta de 

informação e dados tem contribuído para o aumento do preconceito e estigma em 

relação aos índios que vivem em áreas urbanas. 

A migração indígena para os centros urbanos ocorre de maneiras muito 
diversas, desde o traslado de grupos familiares para bairros onde já há um 
contingente grande de índios organizados politicamente até casos de 
migração de indivíduos para a cidade em busca de empregos, tratamento de 
saúde, educação ou um novo estilo de vida. Em outras situações a própria 
organização social indígena se configurou pra formar grandes aldeias 
urbanas, como é o caso de alguns grupos Tikuna no Alto Solimões, no estado 
do Amazonas (Baines, 2001:1). 

Entretanto, alguns estudos sobre a presença indígena na cidade têm sido 

muito importantes na historiografia brasileira, podemos citar o “caboclismo” de 

Cardoso de Oliveira, 1964 e diversos trabalhos derivados do tema e orientados pelo 

autor sobre os índios do Alto Rio negro (Fígoli), Sateré Maué (Lazarin).  

Mais recentemente podemos destacar os trabalhos que se voltaram ao estudo 

do acesso da população indígena ao sistema único de saúde (Mainbourn, 2008), 
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sobre a estigmação dos indígenas (Almeida, 2009) e sobre os indios urbanos 

(Bernal, 2009), todos realizados sobre a cidade de Manaus.  

Em relação á estigmatizacão dos indígenas na cidade, está relacionada com 

o senso comum em que se acredita que aqueles índios que passaram a viver nas 

áreas urbanas, deixaram de ser índios posto que ao abandonarem seus espaços 

tradicionais de moradia, abandonaram, por conseguinte, sua cultura e sua 

identidade.   

Rodrigues e Silva (2009) apoiado em Barth (2000) respondem que a 

“estigmatizacão produz território étnico” na medida em que a vivencia de relações 

cotidianas adotam estratégias e ações de caráter identitário e político de maneira a 

assegurar sua inserção na vida social, ou seja, os indígenas ao aprofundarem suas 

relações com a sociedade, se reorganizam e reconstroem suas identidades. 

O autor ilustra essa assertiva com o caso de Manaus onde identificou mais de 

27 associações que atuam com as questões indígenas na cidade, dentre elas a 

associação comunitária Wotchimaücü (ACW) dos Tikuna na zona Leste de Manaus 

que se constituiu sua referencia empírica de pesquisa. O objetivo da associação, 

além de fortalecer a cultura, é fomentar formação política e gerar renda, revitalizar a 

língua e a identidade na comunidade. 

Conclui que ainda que o espaço social construído na cidade de Manaus, não 

seja exatamente aquele vivido em seu território de origem, a articulação associativa 

é um exemplo de que os índios que vivem na cidade podem desenvolver um modo 

de vida diferente, mas preservando sua identidade coletiva. 

A presença de indígenas em Manaus não é marcada pela ruptura ou perda 

das referências de seus espaços anteriores, ao contrário do que se pensa, além de 

se firmar vínculos, ela garante a reprodução social e cultural do ser índio no espaço 

urbano. (Pereira, 2009). 

O contato com a sociedade envolvente tem levado os indígenas a transformar 

seus modos de organização mantendo suas formas tradicionais de áreas rurais 

mesmo vivendo em áreas urbanas, reconstruindo sua própria identidade. (Toledo Et 

all: 2008). 

Teixeira (2009) ao estudar a migração indígena dos Sateré-Mawé em Manaus 

afirma que o movimento migratório indígena em direção à Manaus já ocorre há 
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vários séculos, mas se intensificou durante o ciclo da borracha e refere a criação da 

Zona Franca de Manaus como o marco para movimento contínuo.  

No caso dos Sateré-Mawé o motivo principal que impulsionou a migração 

para Manaus foi a procura de trabalho e não a busca por oportunidade de estudar, 

entretanto, os autores explicam que há uma diferença se comparado aos indigenas 

que migram para cidades do interior29, para os quais o motivo principal é a busca 

pelas melhores oportunidades educacionais. 

Bernal (2009) realiza um estudo mais aprofundado sobre os índios urbanos 

na cidade de Manaus e elenca os motivos mais reconhecidos da migração, quais 

sejam: A busca de estudos; busca de melhor renda familiar e busca de facilidades 

que não estão disponíveis nas aldeias como mobilidade, uso do dinheiro e 

alimentação. 

  O que chama a atenção é sobre o universo feminino, o papel das mulheres 

foi bem determinante, pois foram elas que abriram o caminho para a imigração 

indígena. Elas eram enviadas pelos militares e missionários para servir em casas de 

família e uma vez na cidade elas acabavam perdendo o contato com a família e a 

comunidade. 

Em geral não recebiam salário, não eram mandadas a escola e perdiam 

qualquer possibilidade de casar com membros da tribo ou região devido a idade ou 

por ter perdido o processo de negociação entre famílias e clãs.  

Segundo o autor algumas mulheres deixaram de trabalhar em casa de família 

porque sofriam maus tratos e o estabelecimento de novas relações sociais na cidade 

faz com que elas passem a morar em casa de parentes ou amigos e até mesmo 

migrarem para outras cidades como Belém e São Paulo e, ainda que as condições 

de vida na cidade não sejam boas, pois a maioria se instala em regiões periféricas 

extremamente pobres em precárias condições de saneamento e segurança, ainda 

assim é sempre melhor que a vida que eles tinham anteriormente nas regiões 

interioranas. 

Trata-se precisamente disso: uma percepção que os índios 
urbanizados têm da sua própria vida anterior ou daquela que levam seus 
parentes no interior. De fato, em razão da abundancia de recursos naturais e 
da melhoria de determinados serviços (educação e saúde, notamente) e, 

                                                 
29

 Os indigenas não migram apenas para Manaus, há algumas cidades como São Gabriel da cachoeira para as 

quais muitos indigenas se dirigem em busca de continuar os estudos. 
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antes de tudo, da ausência de certos elementos típicos da situação urbana 
(perseguição, violência, doenças, agressão, preconceitos, etc), as condições 
de vida “no interior” podem hoje ser melhores que as encontradas nos bairros 
periféricos das cidades. No entanto, e sendo as situações extremamente 
diversas segundo as comunidades e as regiões, um dos principais 
argumentos para justificar a emigração e a permanência na cidade continua a 
ser a procura de “melhores condições de vida”. (Bernal, 2009: 180).   

A presença indígena nas cidades é um dos fatores que tem “reconfigurado” a 

feição das cidades ao mesmo tempo tem “transfigurado” as etnias indigenas que já 

não se enquadram em perfis estereotipados. Esse fato é um dos fatores que tem 

influenciando e determinando o lugar do indígena nas cidades.  

Um levantamento vem sendo realizado pela Secretaria de Saúde do 

município (SEMSA) mostra alguns dados sobre número de indígenas que residem 

nos bairros da cidade de Manaus e dependem dos serviços de saúde da prefeitura:  

 

QUADRO VII 

INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS INDÍGENAS IDENTIFICADAS EM MANAUS 

 

ZONA ETNIA NÚMERO DE 
FAMÍLIAS 

NÚMERO DE 
PESSOAS 

LESTE Kocama 22   115 
Dessana 13   67 
Apurinã 09   24  
Tariana 10   36  
Tikuna 01   22  

Munduruku 04   08  
Mura 03   15  

Tukano 02   06  
Saterê-Mawé 03   16  

Piratapuia 02  05  
OESTE Waikiru 12 66 

 Wapwery 12 44 
 Baiarua 24 114 
 Mura 7 30 

NORTE Tukano 6 13 
 Apurina 01 10 
 Deni 4 22 
 Tikuna 27 63 
 Sateré Maué 1 9 
 Mura 3 10 

TOTAL  166 695 
 

Fonte: Secretaria municipal de Saúde /2010 

 

Os dados mostram que o trabalho de identificação não vem sendo realizado 

de forma homogênea, como no distrito Sul de saúde onde não havia dados 



172 

 

 

sistematizados sobre as famílias e no Distrito Norte apenas foram citadas algumas 

etnias identificadas. Quase todos os indígenas trabalham na chamada economia 

informal, subempregados em atividades temporárias: artesanato, pequeno comércio, 

venda de dindin, biscates, empresas de limpeza e de segurança, e vários tipos de 

prestação de serviços. As mulheres atuam em casas de família, como domésticas 

(82% sem carteira assinada, segundo estudos do CIMI).  

Os índios que habitam o espaço urbano de Manaus vivem um duplo 

preconceito. De um lado os não-indígenas, que não os reconhecem como índios, e 

dos próprios índios, que estão em área indígena que também não os reconhecem 

como índios (SEMSA, 2010). Esse preconceito é refletido nas ações de saúde 

quando os povos indigenas precisam de atendimento e não tem acesso.  

Na verdade, as portas são todas fechadas...nós, pomos 
nosso pedido para abrir porta, porque quando você chega lá, 
é como eu to falando, é um descaso, é uma descriminação, 
“Não é aqui que resolve.”, “Vocês não tem mais direito.”, “O 
direito de vocês é quando vocês estão na aldeia.”, aqui 
praticamente eles excluem a gente da sociedade! Essa é a 
verdade! (Entrevistado 2).   

De maneira geral a questão da exclusão dos povos indígenas urbanos 

aparece em todas as etapas da pesquisa, durante as reuniões do conselho em 

diversos momentos a questão vem a tona evidenciando que este é um aspecto 

muito importante em toda a política de saúde dos povos indigenas. 

A fala acima é de uma das lideranças indigenas que concedeu entrevista 

durante a pesquisa de campo, é emblemática dessa situação, eles se sentem 

excluídos da política pelo fato de morarem na cidade e não nas aldeias. 

Essa tese é reafirmada por Bernal (2009) que deixa claro que o preconceito 

de “tripla face”30 é especialmente marcante na “reconformacao” da identidade dos 

índios urbanos. Ele explica que pelo fato de interiorizar o preconceito, o índio inicia 

um exercício negativo da identidade étnica e tenta desidentificar-se da etnia.  

Trata-se aqui de uma vivencia negativa da identidade que, reforçando 
os preconceitos, desmobiliza a dinâmica étnica e suas caraterísticas 
eminentemente políticas, e acaba produzindo entre os sujeitos- que sem 
querer entrar aqui em considerações psicológicas- uma espécie de 
esquizofrenia: índios que tentam salvar sua identidade étnica através de uma 
dinâmica de privatização que nega os elementos mais característicos do que 
eles pretendem salvar. (Bernal, 2009:170) 

                                                 
30

 O autor explica que primeiro por parte dos pais porque se consideram como mais puros, em 
seguida a sociedade urbana que pensa ser o índio um selvagem, bruto e por último, por parte deles 
mesmos, interiorizando as atitudes de que são vítimas. (171) 
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Essa é uma realidade refletida nas situações cotidianas de saúde em Manaus 

onde nos contatos com as populações indígenas, em determinadas situações, eles 

não se identificam como índios. Na rede hospitalar do SUS os indigenas são 

demanda constante, sobretudo nas cidades como Manaus onde o contingente de 

indígenas é bastante significativo e o Assistente social é um dos primeiros 

profissionais com que os indígenas entram em contato. 

Dessa forma, a própria experiência desta pesquisadora como assistente 

social da rede de atendimento em Manaus é ilustrativo dessa situação descrita por 

Bernal. Muitos indígenas durante o atendimento social, não se declaram enquanto 

tais.  

Em pesquisa anteriormente realizada na Fundação Hospital Adriano Jorge em 

Manaus sobre a realidade dos pacientes indígenas internados na instituição 

constatou-se que muitos deles já vivem na cidade há muito tempo e não se 

identificam como indígena por certa timidez principalmente aqueles que vivem na 

área urbana de Manaus. (Palheta, 2008). 

A saúde dos povos indígenas em Manaus tem demandas diferenciadas. 

Existem aqueles casos que tem origem na atenção básica do município, cujos 

pacientes são indígenas urbanos que vivem na cidade e são atendidos na rede 

municipal de saúde, porém, necessitam de atendimento de média e alta 

complexidade, o que tem gerado graves problemas aos indígenas que precisam de 

atendimento especializado. A questão da organização da assistência a saúde aos 

povos indígenas será objeto do próximo item.  

 

 

2- Organização e acesso da assistência à saúde dos indígenas em Manaus: 

 

 

A Política Nacional de atenção a saúde dos povos indigenas já foi explicitada no 

capítulo IV evidenciando que a Secretaria Especial de Saúde dos Povos Indígenas 

ainda é recente, ainda não completou três anos de existência. Todavia, constitui-se 

fruto da luta e reivindicação das organizações indígenas em busca de uma atenção 

diferenciada.  
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A pesquisa de campo foi realizada em um momento de significativas mudanças 

na política de saúde indígena que saiu das mãos da FUNASA com a estruturação de 

uma nova sede e diversas reuniões para encaminhar as mudanças em curso. Houve 

dificuldades inclusive em encontrar alguns informantes- chave da pesquisa. 

O Distrito Especial de Saude Indigena de Manaus (DSEI) abrange onze grandes 

municípios, principalmente Manaus com 16 pólos base. A complexidade do 

atendimento a população indigena na região pode ser percebida ao observarmos o 

mapa do DSEI que permite visualizar a localização no Estado do Amazonas. 
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Mapa III 

 localização do Distrito de Saúde Indígena- Manaus 

 

Fonte: SESAI, 2013 

Como se pode notar o município de Manaus concentra todas as instituições da 

atenção de média e alta complexidade, ou seja, os serviços de pronto atendimento, 

os prontos socorros e os hospitais. (área amarela). As áreas indigenas apenas 

concentram a atenção básica da saude (as áreas com pontos em vermelho).  

Isso significa que para os indigenas que buscam um tratamento especializado 

necessitam se dirigir a cidade de Manaus. Do mesmo modo, os profissionais de 

saude que trabalham com a saude indigena, precisam se dirigir até os municípios 

para executar as ações que não são realizadas nas aldeias. E muitas dificuldades 

são registradas nos relatos das visitas realizadas aos pólos base pelas equipes de 

saúde.  
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A dimensão da diversidade étnica presente na realidade do DSEI Manaus é algo 

importante e deveria ser considerada no trabalho realizado em todos os distritos. O 

contato entre “brancos” e “índios” com tipos de “sociedade desiguais em suas 

diferenças”, provoca alterações em todas as dimensões da vida tribal (Brandão, 

1986).  

Outrossim, é preciso levar em conta que o “branco no mundo do índio” 

parafraseando Cardoso de Oliveira, (1996) provoca alterações na vida, ou pelo 

menos, na bagagem trazida pelos que entram no mundo dos indigenas. A carga 

histórica e cultural trazida pelos profissionais que trabalham nas áreas indigenas 

soma-se aos conhecimentos profissionais acumulados que muitas vezes entram em 

conflito com a realidade indigena provocando uma falta de percepção e 

entendimento de como lidar com tamanhas diferenças. 

Langdon (2004) lembra que embora a participação de antropólogos nas equipes 

de saude no âmbito da política de saude indigena data da primeira Conferencia, a 

colaboração entre os profissionais de saude e os antropólogos, ainda está em fase 

inicial. 

 Ressalta que em nível local a participação é insatisfatória. Primeiro porque há 

falta de antropólogos especializados no tema e a distribuição dos que estão 

preparados é inadequada devido a difícil localização das terras indigenas, e segundo 

lugar, porque em muitos casos sua participação não e solicitada.  

Existem ainda conflitos entre os antropólogos e profissionais de saude em 

decorrência do entendimento sobre a colaboração entre estes e os antropólogos da 

natureza dessa colaboração. “Há necessidade de uma negociação aberta sobre a 

natureza da colaboração interdisciplinar entre os antropólogos, as equipes de saude 

e as comunidades indigenas” (Langdon, 2004:44). 

O DSEI Manaus está localizado em uma área que incorpora a região 

metropolitana da capital amazonense até o centro leste do estado onde atende 387 

aldeias, 5.009 famílias, distribuídas em mais de 40 etnias, sendo em média 24.000 

indígenas cuja população mais numerosa é da etnia Mura com mais de 15 mil 

indígenas, como mostra o gráfico acima. Os municípios abrangidos pelo DSEI 

Manaus são: Anamã, Autazes, Beruri, Borba, Careiro, Careiro da várzea, Humaitá, 
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as organizações não governamentais, porém esse é um processo que deverá ser 

substituído por profissionais concursados na nova gestão da SESAI, o que parece 

um processo que levará longo tempo pra ser concretizado. 

Esse foi um dos aspectos muito discutidos nas reuniões do CONDISI e até o 

momento o concurso para preenchimento de vagas nas Secretarias de Saúde 

Indigena previsto para ser realizado no ano de 2012, ainda não foi realizado. 

As equipes de saúde são compostas por médico, enfermeiros, cirurgião dentista, 

técnicos de enfermagem, atendente de consultório dentário, agente indígena de 

saúde, agente indígena de saneamento, microscopista e outros técnicos. Nas 

aldeias o primeiro atendimento passa pelo agente indígena de saúde, nos Postos de 

Saúde e pelas equipes de saúde periodicamente. Os agentes indígenas de saúde 

devem receber treinamento e serem acompanhados pelos enfermeiros. Suas 

atividades devem estar voltadas a prevenção das doenças. 

O Pólo-base é a primeira referência para os Agentes indígenas de saúde, 

Gráfico III. Os Pólos-base podem estar situados nas aldeias ou municípios de 

Referência. São unidades básicas de Referência a maioria dos problemas devem 

ser resolvidos nesse local. Os problemas de saúde que não foram resolvidos nos 

Pólos devem ser encaminhados para a rede de serviços do Sistema único de Saúde 

de acordo com a realidade de cada Distrito de Saúde Especial Indígena (DSEI). 
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Destarte Langdon (2004) lembra ainda que para fins administrativos e de 

acessibilidade ou legitimidade política, alguns distritos são grandes demais, o que 

explica a razão de não darem conta das diferenças culturais dos grupos de sua área 

de abrangência.  

As dificuldades na execução da política são maximizadas pela falta de 

conhecimento da realidade, uma realidade plural e diversa exige o domínio de suas 

nuances para executar a política de maneira a apreender minimamente aspectos 

essenciais dessa diversidade. A investigação cientifica seria uma importante 

alternativa para suprir a falta de informações vitais para o desenvolvimento de 

políticas publicas locais de saude. 

A dificuldade reside em que, além dos custos elevados que envolvem uma 

investigação em áreas indígenas, há uma visão distorcida do papel do pesquisador. 

Convencionou-se que ele está ali para fiscalizar e denunciar o que poderia não estar 

“funcionando bem” e isso ocorre em todos os campos das políticas publicas, 

principalmente nas políticas de saude confirmando o que foi afirmado no capitulo III 

por Sodré (2010) a respeito dos Comitês de Ética em Pesquisa.  

A experiência de campo de Silveira (2004) também confirma essa dificuldade. 

Ao acompanhar como antropóloga o trabalho dos profissionais de saude em São 

Gabriel da cachoeira, a autora se utilizou da observação como instrumento para 

alcançar seus objetivos. 

Sua condição de observadora que engloba anotações, registros fotográficos e 

questionamentos sobre o cotidiano das ações de saude, “era interpretada pelos 

profissionais de saude ora como fiscal, que deveria detectar falhas ou adequação da 

atuação profissional, ora como testemunha, nos casos em que o trabalho em grupo 

não era efetivo ou nas situações em que os usuários não colaboravam para 

viabilizar as ações propostas” (Silveira, 2004:116).   

A Casa de Saúde do índio (CASAI) pode ser caracterizada como uma casa de 

passagem. É o local de apoio aos pacientes para os Municípios de Referência e a 

partir da qual o indígena é encaminhado a rede do SUS. Essas Casas devem estar 

em condições de receber, alojar e alimentar pacientes e acompanhantes 

encaminhados, prestar assistência de enfermagem 24 horas diárias, marcar 

consultas, exames e internações nos hospitais, providenciar o retorno do paciente à 

sua aldeia e mante-los informados sobre a sua situação de saúde. 
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 Além disso as Casas deverão ser adequadas para promover atividades de 

educação em saúde, produção artesanal, lazer e demais atividades para os 

acompanhantes e mesmo para os pacientes em condições para o exercício dessas 

atividade. (PNASPI, 2002:15) 

A CASAI Manaus possui 36 leitos, a enfermaria tem sala de nebulização, 

áreas para armazenamento de medicamentos, isolamento masculino e feminino, 

além de uma ala pediátrica. São responsáveis por receber a população indígena 

residente na cidade e aquelas oriundas das aldeias ou municípios vizinhos. 

Uma comissão foi formada em 2008 pela plataforma de direitos humanos com 

o objetivo de apurar denuncias de violação dos direitos a saúde dos indigenas de 

Manaus, e foi constatado na CASAI a superlotação dos locais onde os índios 

dormiam e parte do chão de uma das casas que servem de abrigo havia 

desmoronado com as chuvas. Os servidores que estavam contratados pela ONG 

conveniada naquele momento, e não recebiam seus salários, não compareciam ao 

trabalho. 

Embora haja interesse e preocupação de uma parte considerável da 

sociedade organizada, dos órgãos públicos e principalmente dos indígenas que se 

mobilizam, denunciam, reivindicam e procuram resolver as situações ao seu modo, 

as situações pouco mudam. Após quase cinco anos de denúncia contra a situação 

na Casa de Saúde do Índio, o entrevistado 5 se manifestou sobre a situação dos 

indígenas que vem das aldeias e passam pela instituição.  

Você entra, do portão você sente o mal cheiro lá de dentro! Mal administrado! 
Os parentes dormem no chão, jogados lá! Vem da aldeia e diz que é 
prioridade, é quem vem da aldeia, coisíssima nenhuma! Nunca teve 
prioridade, porque quando vem de lá, vem e morre aqui! Ele já morre aqui! 
Ele vem de lá pra cuidar aqui? Não! Ele morre dentro da CASAI! E ele se 
esconde. Nunca aconteceu nada, vem um mês de viagem e volta, volta pro 
hospital pra dizer que não morreu dentro da CASAI. Mas culpa tem CASAI. 
(Entrevistado 5). 
  

Existem denúncias recentes contra a CASAI (Procuradoria Geral da 

Republica, 2013) e contra os gestores da SESAI que são acusados pelos indígenas 

de falta de alimentação decente, falta de profissionais para fazer a limpeza do local e 

até ameaças da chefia da coordenação do DSEI que tenta minar a mobilização e 

denuncia dos indígenas a respeito da realidade vivida pelas populações indígenas 

dentro da instituição. (Jornal A critica, 2011). 

 As instituições de referencia da rede SUS enfrentam vários problemas ao 

receber a população indígena devido às diferenças etno-culturais, sendo esse um 



183 

 

 

dos aspectos que dificultam o tratamento daqueles que precisam de internação, pois 

para o indígena da cidade ou da aldeia é difícil conviver com a realidade hospitalar.  

Os pacientes indígenas encaminhados a rede hospitalar geralmente vem 

acompanhados de um técnico de enfermagem ou agente de saúde indigena (AIS) 

que acompanha o paciente em todas as etapas da internação. Um dos problemas é 

que nem todos os acompanhantes falam a língua nativa do paciente, o que dificulta 

o atendimento diário no hospital. 

Por outro lado, os profissionais de saúde também não estão preparados 

para o atendimento aos indígenas devido a falta de informação, preconceitos a 

respeito da cultura e a forma de comportamento dos indígenas durante a internação 

que pode levar a conflitos no encaminhamento do tratamento, principalmente no que 

se refere a aceitação do tratamento médico proposto. 

São dezesseis pólos-base que compõe o DSEI Manaus onde as equipes de 

saúde estão formadas para atender o número de famílias conforme o quadro 

número VIII. Um dos grandes problemas é o quantitativo de profissionais para 

trabalharem na área indígena e mais que o quantitativo, a dimensão qualitativa que 

se refere a formação dos profissionais para atuar junto aos povos indígenas, 

principalmente quanto aos agentes de saúde indígena.  

Esta deve ser considerada instrumento fundamental de adequação das ações 

dos profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à 

saúde dos povos indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e de 

organização dos serviços. A capacitação deve incluir cursos de atualização/ 

aperfeiçoamento/especialização para todos os profissionais e gestores técnicos 

(indígenas e não-indígenas) das instituições que atuam no sistema. 

 Essa é uma das questões importantes posto que as implicações e processos 

que envolvem a política de saúde no SUS reverberam nas políticas de saúde 

indígena e em muitos casos tanto os profissionais, sobretudo, as próprias entidades 

conveniadas têm dificuldades com os processos burocráticos próprios da execução 

da política de saúde. 

Essa situação coloca as entidades conveniadas numa constante contradição 

entre seu papel de militante e defensora dos direitos indígenas de um lado e de 

organização institucional de outro.  

A responsabilidade gerada pelas funções sociais da ação sanitária, pela 
complexidade técnica das ações programadas e dos intrincados mecanismos 
de movimentação e prestação de contas de recursos públicos exige um 
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grande esforço de dirigentes e instituições, gera o risco de relegar outras 
atribuições das entidades a um plano secundário e de produzir uma 
burocracia indígena voltada para a condução de processos técnico-
administrativos com pouca aderência às prioridades político-comunais. 
(Garnelo e Sampaio, 2005:1219) 

 

A complexidade do sistema público leva as instituições a se enclausurar em 

normas, relatórios técnicos, dentre outras atribuições que exigem capacitação e 

formação de gestores envolvidos na execução dos convênios e exige ainda 

formação apropriada para o trabalho com os indígenas. 

Uma das conveniadas com problemas recentes na área da execução da saúde 

indígena em Manaus sofreu os impactos do que se está referindo. A fundação 

POCETI responde inquérito do Ministério publico devido denuncias do TCU tribunal 

de contas da união que multou no ano de 2012 funcionários da FUNASA que foram 

responsáveis pelo convenio onde foram repassados mais de 15 milhões de reais em 

2011 a esta Organização Não Governamental. 

De acordo com o relatório de denuncia do Ministério Publico, a Fundação Poceti 

que era responsável pelo Distrito  Sanitário Especial Indígena de Manaus (Dsei-

Manaus) não possuía pessoal qualificado nem as condições necessárias para a 

prestação dos serviços junto aos indígenas. (Instituto Socioambiental, 2012). 

Cabe ressaltar que a escolha para que a Fundação POCETI fosse a responsável 

para execução de ações de saúde no âmbito no DSEI, foi feita através de 

chamamento publico atendendo aos critérios estabelecidos nos editais e discutida 

em reunião do conselho em janeiro de 2010.  

Outra questão importante se refere aos recursos humanos para a atuação nas 

áreas indígenas. A situação envolve recursos, contratação, logística até as 

dificuldades de encontrar profissionais, sobretudo médicos e enfermeiros dispostos a 

trabalhar em áreas indígenas em decorrência da necessidade de ficarem alocados 

durante longos períodos em áreas indígenas. No quadro abaixo selecionamos 

apenas algumas profissões se saúde para mostrar o quantitativo de profissionais de 

saúde alocados por pólo base.  
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QUADRO VIII 

 POLO-BASE E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Polo-base Médico Enfermeiro Técnico de 
enfermagem 

Odontólogo Agente de 
saúde 
indigena 

Anama - 1 2 - 2 
Beija-flor 1 1 3 - 2 
Beruri - 1 8 1 7 
Boca do Jari - 2 7 1 22 
Careiro 
castanho 

- 2 5 - 12 

Igapó-acu - 2 6 1 19 
Kwatá - 1 4 - 21 
Manacapuru 1 2 5 1 7 
Makina 1 1 4 1 9 
Laranjal - 1 4 1 16 
Urucará - 1 2 - 4 
Ponta natal - 1 4 1 12 
Manaquiri 1 1 5 1 13 
Murutinga - 2 8 - 14 
Manicoré - - 3 - - 

 
Novo airao  
 

- 1 1 - - 

Nossa Senhora 
da Saúde 

- 2 4 - 12 

Pantaleao 1 4 4 1 34 
      
Total 5 26 79 9 206 

      

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dos dado da SESAI, 2013 

Observa-se que há uma grande disparidade no numero de profissionais que 

atuam nos pólos do DSEI Manaus: no total são apenas cinco médicos que atendem 

toda a área e a maioria deles cobre mais de uma área de atendimento e isso vale 

não apenas para os médicos, mas os profissionais de nível superior como o 

odontólogo. 

Cabe ressaltar que alguns profissionais, sobretudo médico, enfermeiros e 

agentes de saúde indigena, estão no quadro do DSEI nas aldeias contratados pela 

missão Caiuá, uma das organizações que mantém convenio com a SESAI para a 

execução das ações nas áreas indigenas. 

O presente convenio tem por objetivo apoiar técnica e financeiramente a 

"promoção do saneamento ambiental em terras indígenas e a 
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atenção básica à saúde indígena, em caráter complementar, no âmbito do 

Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena;  

Apoiar a execução de ações complementares de atenção a saúde dos 

povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social 

na saúde indígena;  

Apoiar o processo de educação permanente para trabalhadores 

de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de 

abastecimento de água; 

Elaborar projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e 

saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção a saúde indígena, sob 

a gestão do Distrito Sanitário Especial indígena visando promover a atenção integral 

dos povos indígenas por meio da Assistência à saúde e do saneamento ambiental, 

em fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. 

O maior pólo do DSEI Manaus em quantitativo é o Pantaleão com 1.844 famílias 

conforma ilustrado no gráfico III e comparativamente ao quadro VIII em relação ao 

numero de profissionais que cobrem a área, percebe-se que apesar de Manacapuru 

ser o menor pólo em numero (76 famílias), o quantitativo de médicos é o mesmo, ou 

seja, um médico por pólo, o que evidencia a disparidade na distribuição. Essa 

disparidade pode ser melhor visualizada na tabela abaixo que evidencia 

percentualmente os dados. 

 

TABELA III 

 QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS DSEI MANAUS 

PROFISSIONAIS NUMERO % 
Medico 5 1,54 

Enfermeiro 26 8,00 
Técnico de enfermagem 79 24,3 

Odontólogo 9 2,76 
Agente de saúde Indigena 206 63,4 

Total 325 100 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da SESAI, 2013 

Apenas 1,54% do total dos profissionais são médicos contra mais de 63% de 

agentes de saúde indígena, o percentual de odontólogo é maior chegando a 2,76%. 
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Essa distancia pode ser explicada pela dificuldade em trabalhar nas áreas indigenas 

e que é reportada inúmeras vezes nas reuniões do CONDISI como uma denuncia 

das próprias lideranças em relação a ausência de médicos para atendimento da 

população.   

Mais grave que isso é a denúncia das lideranças indígenas em relação a 

algumas situações em que o médico, enfermeiros e outros profissionais ficam por 

longos períodos sem comparecer nas aldeias para o atendimento de saúde e, 

quando aparecem fazem o trabalho sem dar tempo suficiente aos indígenas que 

estavam em suas atividades laborais, conseguir consulta, pois a equipe já havia 

deixado o local de atendimento.  

Em algumas reuniões fora solicitado em uníssono que alguns profissionais 

fossem demitidos porque os indígenas não estavam satisfeitos com o trabalho 

realizado pela equipe de profissionais. “Estão reivindicando outras pessoas. Porque 

não estão se sentindo bem, os não indígenas gostam de humilhar os indígenas e 

gostam de dinheiro dos índios se estão pedindo a sua retirada é porque estão 

sofrendo” (Ata de reunião do CONDISI, 2012) 

O que se pode observar é que há interesses antagônicos nítidos em todo o 

processo de negociação entre as lideranças indígenas e a gestão do DSEI uma vez 

que em resposta a reivindicação de substituição dos profissionais, os gestores 

tentam justificar as situações conflituosas de difícil solução devido às situações 

políticas a exemplo desta situação especifica em que se tratava de um ano eleitoral. 

Por seu turno, os profissionais explicavam a ausência da área em decorrência de 

falta de recursos materiais para desenvolver o trabalho sendo inviável 

permanecerem na área apenas para cumprir horário. Em resposta a essa 

justificativa, uma das líderes de Manacapuru presente na ocasião da reunião 

defende que há muito a ser feito em área e toma como exemplo a realização de 

palestras, visitas com orientação de prevenção de doenças, dentre outras.  

Esse é um exemplo de que os indígenas sabem os seus direitos e tem clareza 

sobre as atividades de saúde a serem desenvolvidas em área e se os profissionais 

não estão de acordo, eles tem autonomia de dizer o que querem e como querem. A 

questão é o percurso entre a demanda reivindicatória e as soluções apresentadas 

que na maioria das vezes esbarram em entraves burocráticos, autonomia e bom 

senso para decidir em favor dos indígenas.  
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No caso em questão houve muito debate e a mobilização e apoio mútuo entre os 

povos indígenas, a decisão de fato ocorreu em favor da reivindicação deles, ou seja,  

após um momento de conversa, a decisão dos indígenas por meio de votação foi 

respeitada e os dois profissionais (enfermeiro e odontólogo) foram afastados do 

cargo nas aldeias do município.  

Além dessa situação, os indígenas reclamam ainda da falta de capacitação aos 

agentes de saúde indígena, ao fazer suas posições, muitas lideranças dizem que 

certos agentes não estão preparados para entrar na área e exercer a função de 

funcionários da saúde. 

Em uma das reuniões a coordenação técnica do DSEI propõe que houvesse 

aumento de 20% nas contratações de agentes, o que foi questionado se os que 

estavam no quadro já haviam sido capacitados e a resposta foi negativa. A posição 

da liderança foi de que não houvesse novas contratações, sem uma avaliação do 

processo de formação uma vez que a não preparação para assumirem as atividades 

inerentes a profissão, se torna um problema para o atendimento aos indígenas nas 

aldeias. 

A dificuldade no atendimento aos indígenas está relacionada a inúmeras outras 

dificuldades, o transporte é um deles, visto que os profissionais que cobrem as áreas 

dependem não apenas de carro, mas, sobretudo ao transporte fluvial como lancha, 

voadeira, barcos, rabeta até canoa para o deslocamento a um grande contingente 

de locais onde residem os indígenas. 

Nas reuniões do CONDISI em que houve o momento de abertura para ouvir a 

fala das lideranças e as demandas das aldeias, o problema do transporte foi 

recorrente, quase todos os líderes apresentaram a questão do transporte como um 

grande problema para a execução das atividades das equipes de saúde nos pólos-

base. 

Além disso, outras situações ligadas ao transporte também estão presentes em 

todos os pólos, como o abastecimento dos carros, a gasolina que é escassa e 

problemas técnicos que impedem o funcionamento diário das atividades e prejudica 

a agenda dos profissionais nas áreas indígenas. 

 No caso da política de saúde para os povos indígenas que residem na área 

urbana de Manaus, a organização da saúde indígena como uma ação de governo, 

passa a acontecer com a aprovação do Plano Plurianual de 2006 (PPA), no qual as 

metas deveriam ter sido alcançadas em quatro anos da política de governo. 
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No primeiro momento dever se ia saber quais e quantos povos existiam no 

espaço da cidade, se a língua de origem prevalecia, bem como as tradições culturais 

e como entender a relação desses grupos com os não-índios dentro do espaço 

urbano e rural. 

A população alvo aqui é definida por todos os indígenas que migram para o 

município de Manaus e os que se encontram em sua área de abrangência e dos 

cinco Distritos de Saúde criados para seu atendimento incluindo neste caso o distrito 

rural que nem é oficial em termos operativos da política municipal, nem é 

reconhecido pelo IBGE, mas é tomado como rural para viabilizar o atendimento aos 

indígenas e outras populações que ocupam este espaço territorial na cidade.  

Nesse sentido, em destaque aos grupos indígenas na região, o quadro abaixo 

evidencia: 

QUADRO IX 

POPULAÇÃO INDÍGENA NA ÁREA URBANA E RURAL DE MANAUS 

AREA URBANA E RURAL 

Abrangência População indígena (Alvo) 

Distrito Norte  Comunidade Wotchmaucü-Cidade de Deus 
(povo Ticuna) e Comunidade Deni – Cidade de 
Deus (povo Deni). 

Distrito Sul  Distrito Sul Famílias Mundurucu e Mayoruna. 
Distrito Leste  Distrito Leste Comunidade Cokama, Dessano, 

Apurinã, Tariano. 
Distrito Oeste  Comunidade Yapurahi (povo Sateré), 

Comunidade Aikeru (povo Sateré e Maué). 
Distrito Rural Sateré, Tuiuca, Tukano, Barassana (área do 

Tarumã); Baré, Ticuna, 
Kambeba, Tucano (rio Cuieiras no rio Negro). 

Area Terrestre Povo Tukano (BR 174 km 04 Comunidade 
Baiarôa); povo Sataré (AM 
010). 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2010 

No caso de Manaus a organização da saúde indígena foi formada por uma 

equipe composta por médico, enfermeiras, socióloga e assistente social, que se 

reuniam uma vez por mês para discutir a organização e implantação da ação nos 

Distritos de Saúde. Os objetivos da política municipal seriam: 

Promover a assistência em saúde às populações indígenas do Município 
de Manaus, respeitando a diversidade étnico-cultural, em atenção à 
Constituição Federal e à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
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Indígenas. Criar mecanismos para o atendimento em saúde a grupos 
indígenas que se instalam em ambientes urbanos. Realizar ações de 
prevenção e intervenção dos agravos à saúde dos Povos Indígenas que 
moram na cidade de Manaus. Integrar o atendimento dos indígenas de 
acordo com sua peculiaridade étnica nas ações técnicas especifica, tais 
como: saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, tuberculose, 
DST/AIDS, hanseníase, saúde do idoso, deficiente, bucal. Articular com a 
saúde do trabalhador de forma a identificar as condições de trabalho e saúde 
dos povos indígenas que moram na cidade. (SEMSA, 2010). 

 
Diante da ausência de instrumentos que possibilitassem uma intervenção mais 

apropriada, a equipe elaborou um formulário com questões capazes de traçar um 

perfil da população nas zonas da cidade e ao mesmo tempo identificá-las. Em 

contato com a enfermeira responsável pela saúde indígena no Distrito Leste, elenca 

inúmeros problemas quanto a execução da ação junto aos indígenas na cidade. 

Dentre os principais problemas, esta enfermeira destaca: a falta de recursos 

humanos para trabalhar na saúde indígena, tomando como exemplo o distrito de 

saúde leste onde havia somente ela atuando na área e que devido as dificuldades 

de acesso e de logística, muitas vezes ela deixava de realizar o trabalho, pois não 

dava conta de muitas atribuições sozinha. 

Um dos problemas era a falta de transporte. Primeiro porque dependia da 

autorização para ir a área indígena e esta autorização só ocorria no caso de não 

haver outras atividades no distrito. Para agravar ainda mais, havia um reduzido 

número de motoristas no distrito o que deixava as áreas indígenas sempre em 

segundo plano na ordem da prioridade do atendimento. Para a enfermeira isso 

significava total falta de prioridade no desenvolvimento das ações de saúde indígena 

no município. 

Além disso, alegou que a total falta de vontade política da prefeitura em relação a 

saúde indígena era nítida, diversas vezes havia feito relatórios apontando os 

problemas e requerendo soluções sem obter respostas e quando havia alguma 

resposta, não era animadora ou positiva, o que a desmotivava em relação ao 

trabalho. 

Em entrevistada 7, responsável pela gestão da saúde indigena na SEMSA, 

informou que não havia dados consolidados sobre a realidade dos índios urbanos de 

Manaus e quando começou a desenvolver o trabalho de inserir uma política de 

saúde para essa população, nem mesmo os profissionais de saúde aceitavam essa 

demanda. 
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Logo no começo teve uma resistência muito grande da 
população. Dos profissionais. Então, qual foi nosso objetivo? 
Nosso objetivo foi, primeiro: Tornar essa informação palpável. 
Não deixar no espaço das idéias, do imaginário. Por que? 
Porque eles achavam que índio quando vinha pra cidade, 
deixava de ser índio. Então nos precisávamos quebrar isso. E 
através das capacitações que nós fizemos, viemos fazendo 
desde 2006, isso mudou. (Entrevistada 7, 2012). 

 

Essa fala demonstra uma realidade ambígua nas ações de saúde tanto do 

Estado quanto do município e evidencia a maneira excludente como os índios são 

vistos e tratados dentro das políticas de modo geral e de maneira particular das 

políticas de saúde.  

Esse é um problema no mínimo paradoxal, pois da mesma forma em que eles 

são considerados índios, portanto, responsabilidade exclusiva da FUNAI, por outro 

lado não são considerados cidadãos comuns, usuários em potencial do Sistema 

Único de Saúde que é universal, portanto, em seu pleno direito de acesso ao 

atendimento integral sem discriminação de cor, raça ou etnia. 

Um dos problemas como descrito pela entrevistada, vem dos próprios 

profissionais que não consideram os indigenas usuários do sistema, portanto não se 

sentem responsáveis pelas suas demandas e nem preparados para cumprir esse 

papel de atender as especificidades que o atendimento exige. Por outro lado, é fato 

que para o atendimento especifico e diferenciado, os profissionais deveriam estar 

preparados para lidar com tais dimensões no cotidiano do trabalho em saude.   

Essa assertiva recai sobre as discussões de Cardoso de Oliveira (1978) que 

fundamenta as análises sobre a fricção interétnica onde considera que os grupos 

tribais estão em constante contato nos níveis econômico, político e social, 

influenciando e influenciado pelo outro grupo formando um sistema que muitas 

vezes é corrompido como o sistema de reciprocidade em substituição ao sistema de 

acúmulo do dinheiro.  

As relações entre essas populações significam mais do que uma mera 
cooperação, competição e conflito entre sociedades em conjunção. Trata-se –
como tenho assinalado- de uma oposição ou, mesmo, uma contradição, entre 
os sistemas societários em interacao que, entretanto, passam a constituir 
subsistemas de um mais inclusivo que se pode chamar de sistema 
interétnico. (Cardoso de Oliveira, 1978: 85). 

   

Os índios que passam a ocupar os espaços urbanos da mesma forma com que 

os imperativos urbanos adentram nos espaços rurais, ora na forma de políticas e 
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concentração populacional e o acesso mais dificultoso e para onde os profissionais 

resistem em desenvolver suas atividades profissionais. 

As ações nas comunidades contaram com campanhas de vacinação, educação 

em saúde, saúde bucal, atendimento médico e de enfermagem e trabalho sócio-

assistencial, articulação com a rede visando o atendimento integralizado no âmbito 

do SUS e atividades visando a promoção de cidadania. 

Houve um retrocesso no inicio do ano de 2013 na Secretaria Municipal de Saúde 

(Semsa) em relação à saude indigena. O governo municipal que assumiu a gestão 

da prefeitura extinguiu a área de atendimento à população de indígenas que vivem 

em Manaus aglutinando as ações de saúde indígena ao Núcleo de Saúde do 

Homem e Grupos Especiais, um dos contemplados pelo Departamento de Atenção 

Primária dentro da nova estrutura do órgão.  

As lideranças questionam a decisão sem que as mesmas fossem consultadas ou 

mesmo notificadas e mostram preocupação em relação ao futuro dos indigenas na 

capital amazonense e a fala de Mara Cambeba, do Instituto de Saúde Indígena em 

Manaus (ICRESAM) que resume: “A gente tinha um departamento que era uma 

referência. Uma reivindicação antiga nossa. Considero o fim da ação um retrocesso” 

(Jornal A critica, 2013). 

De fato significa um retrocesso para os indigenas que moram na cidade de 

Manaus que, excetuando-se as limitações de acesso, antes eram atendidos em 

alguns serviços de saúde que chegavam nas aldeias e começavam a ganhar 

contornos de atenção diferenciada.  Com esta mudança de cunho político e prático, 

dificilmente a saude dos povos indigenas da cidade de Manaus terá visibilidade e 

melhorias reais para o acesso das populações indigenas que vivem na cidade às 

políticas locais de saude. 
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CAPITULO VI: PARTICIPAÇÃO INDÍGENA NA POLÍTICA DE SAÚDE 

INDIGENISTA DE SAÚDE EM MANAUS/AM: uma abordagem interpretativa 

 

 

 É substantivamente importante registrar que o CONDISI, apesar de ser um 

conselho gestor de uma política pública, guarda características peculiares, pois está 

nos quadros da política indigenista de Estado cujo principal aspecto que a difere das 

outras políticas é a dimensão do “diferente” e do “específico”. 

Nesse sentido, o principal aspecto observado durante a pesquisa de campo foi a 

sensível diferença entre os conselhos gestores de políticas públicas e o CONDISI. 

Esta diferença está no exercício de incorporar as demandas das comunidades 

indígenas à gestão da política e pauta as decisões em necessidades e 

reivindicações coletivas dos povos indígenas representados. 

Entretanto, as discordâncias e as formas com que as reivindicações são 

efetuadas nem sempre representam o conjunto das lideranças indígenas, o que tem 

repercutido em conflitos e diferentes posicionamentos no encaminhamento dos 

interesses coletivos das comunidades indígenas no âmbito do DSEI. 

 

 

1- A Participação indigena- Interpretando o protagonismo das lideranças 

indigenas: Vozes e registros documentais 

 

 

As vozes das lideranças indígenas de base dentro na política de saúde em 

Manaus são em muitos casos, dissonantes. Isso porque muitas lideranças não 

compartilham da mesma opinião dos conselheiros e vice-versa em relação à política 

e as formas de enfrentamento com o estado. 

Essa dissonância é explicitada nas atas de reunião do CONDISI. O registro da 

fala de uma liderança indígena em uma das reuniões é descrita num dos relatórios: 
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“Enquanto estão brigando entre indígenas, isso nunca vai melhorar...relata sua 

tristeza neste movimento, diz que seu pólo não tem uma gota de paracetamol 

enquanto vem para essa reunião para dar uma resposta, só encontra parente se 

desentendendo com parente.” (Ata de reunião ordinária do CONDISI, 2012). 

As divergências nas opiniões estão relacionadas a diversos fatores. Em alguns 

casos as lideranças acabam absorvendo o discurso das agências estatais na prática 

cotidiana e as exigências de um cargo de conselheiro, por exemplo, envolve 

dedicação, compromissos como viagens para participar de reuniões e cursos de 

capacitação que acabam por afastar as lideranças de suas comunidades mesmo por 

que a realização das demandas exige esse afastamento.   

O capítulo IV tratou da participação como um imperativo ao estabelecimento da 

democracia no Brasil sendo a Carta Constitucional um divisor de águas na 

institucionalização da participação da sociedade na construção e desenvolvimento 

de políticas sociais em todo país. 

Sua análise é relevante tanto para o debate atual das políticas em geral quanto 

para o enfrentamento das diversas feições das questões sociais que os políticos, 

legisladores, gestores e principalmente os executores das políticas, enfrentam no 

cotidiano de suas funções. 

Pesquisas e propostas mais recentes em torno da participação revelam que há 

um desencanto com a participação, no entanto, tem evidenciado contornos e 

significados ao horizonte utópico da participação que significa por um lado que a 

participação não deve estar restrita aos espaços institucionais.  (Szwoko, 2012). 

Por outro lado, reforça-se a institucionalização em segundo plano a partir da 

proposta e discussão nova sobre a construção de um “Sistema Nacional de 

Participação social” (NDAC, 2011). 

Independente das discussões, defesas e discordâncias em torno da viabilidade 

da participação institucionalizada ou mobilizada nas ruas e praças, o que não é 

objetivo desta análise, o que importa é compreender como a participação em uma 

política específica (Subsistema de saúde indígena) num território delimitado 

(Manaus) tem significado para uma parcela de lideranças indígenas num 

determinado espaço institucional (CONDISI).      
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No caso da política indigenista, a análise da participação social deve ser vista na 

perspectiva e aspirações dos próprios movimentos indígenas dentro do contexto das 

discussões do etnodesenvolvimento onde a participação indigena é uma das 

premissas fundamentais.  

Cabe ressaltar que apesar das discordâncias teóricas em torno do 

etnodesenvolvimento, é importante levar em conta o posicionamento do movimento 

indígena e o ponto de vista dos povos indígenas em torno da questão. Fica evidente 

uma generalização da idéia de que a autodeterminação ou autonomia dos povos 

indigenas implicaria na criação de novos Estados pelos povos indígenas acarretando 

prejuízos à soberania nacional, o que é trazido também na fala da entrevistada 7 

que representa a gestão da Secretaria Municipal de Saúde: 

Essa é a minha concepção, o índio vem passando por processos de 
destruição de sua cultura tradicional, os índios que nós falamos são 
remanescentes desses primeiros índios, só que eles estão muito 
presos naquela questão de achar, (não gosto de usar a palavra 
privilégio), de achar que as coisas deveriam ser de forma direta para 
eles, porque o que é que eles querem? Eles querem um hospital só 
deles, uma escola so deles, ter tudo como se fosse exclusivo deles, 
só que no sistema que nós vivemos principalmente o sistema 
econômico, ele não quer saber disso e eu acho que nós não podemos 
criar Estados dentro de outro Estado, porque quando você coloca 
aqui é índio, só é isso, e onde está os direitos, a democracia desses 
processos todos que foi um avanço muito grande que nós 
conquistamos e eu vejo que as lideranças estão presas a um passado 
que não volta. (Entrevistada 7, 2013). 

 A fala da entrevistada expressa o que pensam os gestores das políticas 

públicas indigenistas em geral quando se fala em direito de autodeterminação dos 

povos indígenas, direito de gerir os próprios processos de desenvolvimento e a 

forma como eles concebem a participação indigena no interior das políticas 

indigenistas.  

Dessa forma, fica evidente que para o Estado nacional, a autonomia dos 

povos indígenas representa uma ameaça à Nação brasileira, porque se entende que 

as populações indígenas ao se identificarem como nações indígenas e não 

simplesmente etnias e grupos étnicos, os movimentos indígenas assumem a 

possibilidade de reivindicar o reconhecimento da nacionalidade indígena dentro do 

território nacional, o que implicaria no risco de  criar nações independentes dentro da 

nação brasileira e poria em risco a soberania nacional. 
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Há uma incorporação dessa mentalidade na fala da entrevistada que reproduz 

a visão mesma do Estado que acredita que a defesa da autonomia indígena e o seu 

reconhecimento, é um retrocesso ao avanço da própria democracia brasileira. 

  Oliveira (2008) explica que os Estados não admitem que termos como 

autonomia, autogoverno, por exemplo, que são próprios dos Estados, fossem 

aplicados aos povos indígenas porque possibilitariam a criação de novos Estados. 

Para ele essa é uma postura conservadora que reflete a concepção monista que 

concebe o Estado como único sistema jurídico, como defendiam os positivistas do 

século XIX. “O reconhecimento da autodeterminação dos povos indígenas implica a 

reforma do Estado e não em sua divisão.” (Oliveira, 2008:186). 

Ao longo de todo o período que vem desde a “Era da participação” onde a 

sociedade buscou e lutou pelo espaço de ter voz e vez (Doimo, 1995) até a 

institucionalização efetiva da participação, houve mudanças contextuais e de sentido 

e essa polissemia tem muitas vezes dificultado as análises sobre a participação. 

Além disso, a legislação, muitas vezes é ambígua no sentido da participação efetiva 

das populações nos conselhos de gestão.  

No caso desta pesquisa junto ao conselho de saúde indígena, o propósito das 

entrevistas foi perceber como a participação está garantida às populações 

indígenas, não apenas na forma representativa de participação, mas, sobretudo 

como a participação indígena tem influenciado a formulação das decisões sobre os 

rumos da política local, no seio das reformas recém construídas ou em processo de 

construção na Secretaria Especial de Saúde Indigena em Manaus.  

De acordo com a legislação especifica sobre a Saúde indigena (Decreto N 3.156 

de 27 de Agosto de 1999) cada DSEI terá um Conselho Distrital de Saúde Indígena, 

com as atribuições de: Aprovar o Plano Distrital; avaliar a execução das ações de 

saúde planejadas e a proposição, se necessária, de sua reprogramação parcial ou 

total; e apreciar a prestação de contas dos órgãos e instituições executoras das 

ações e serviços de atenção à saúde do índio.  

Deverão Integrar o CONDISI de forma paritária os representantes dos indígenas, 

indicados pelas respectivas comunidades; e os representantes das organizações 

governamentais envolvidas, prestadoras de serviços e trabalhadores do setor de 

saúde. 
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Em outras palavras, como as demandas dos indígenas são ouvidas e 

encaminhadas dentro do conselho e qual o sentido da participação para os 

indígenas, ela tem sido relevante para a melhoria da política de saúde? Eles têm 

acesso à gestão dessa política, o que significa e o que significou concretamente a 

mudança para uma secretaria especialmente direcionada à saúde dos povos 

indígenas? 

Levando em consideração a forma como fomos recebidos por um dos gestores 

da SESAI na ocasião de uma das visitas à instituição, a tendência seria 

desconsiderar uma gestão democrática. Mas partimos do pressuposto de que a 

resistência diante da possibilidade dos profissionais de saúde cederem entrevistas a 

respeito da política no contexto da nova Secretaria de Saúde recai na questão já 

levantada sobre a desconfiança de que os pesquisadores possam desempenhar o 

papel de avaliadores e fiscalizadores das ações.  

Entretanto, essa atitude permite inferir sobre o contato conflituoso estabelecido 

por alguns profissionais de saúde com os indígenas nas aldeias. Em muitas reuniões 

do conselho a discussão da pauta se resumia à viabilidade da demissão de alguns 

profissionais considerando que uma das queixas era a insatisfação dos indígenas 

com os profissionais de saúde que fazem atendimento nas aldeias, caracterizado 

por eles como “humilhante”. 

Os problemas e demandas antes e depois da mudança de gestão da FUNASA 

para a SESAI não se alteraram muito. As reuniões muitas vezes duravam de dois a 

três dias porque exige a discussão de uma pauta longa que se limitava a exaustivas 

discussões em torno de demandas e problemas não solucionados que constituíam 

antigos problemas nas aldeias. 

Analisando as formas de participação das lideranças indigenas no CONDISI 

Manaus a partir dos relatórios de reunião e de viagens das equipes de saúde às 

aldeias, percebe-se que há sempre um momento em que as lideranças se 

pronunciam para expor suas demandas.  

Ao analisar os documentos que foram disponibilizados entre os anos de 2009, 

2010, 2011 e 2012, constata-se com uma realidade quase estática. As mesmas 

demandas e reivindicações se repetem em quase todos os documentos. 
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QUADRO X 

 DEMANDAS E REIVINDICAÇÕES DAS LIDERANÇAS INDÍGENAS 

Principais demandas 2009/2010/2011/2012 Reivindicações 
Materiais Humanas 
Falta medicação  Falta de medico Troca de profissionais que 

não estão maltratando os 
indigenas 

Materiais de trabalho dos AIS Capacitação dos Ais Médicos não visitam as 
áreas 

Recursos de comunicação Falta de participação  Se concretize o que é 
discutido 

Falta transporte e 
abastecimento 

Numero insuficiente de AIS Socialização dos 
acontecimentos 

Construção de posto de saude Técnicos de enfermagens 
indigenas formados e sem 
contrato 

Respeito ao povo indigena 

Construção e reforma de pólos Dificuldade de comunicação 
com a comunidade 

Permanência de médicos 
nas aldeias  

Internet Maus tratos pelos profissionais 
nos hospitais  

Incorporação das 
demandas coletivas 
indígenas 

Energia  Treinamento aos 
profissionais de nível 
superior 

Falta de pagamento  Prestação de contas 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da pesquisa documental, 2012 

De acordo com a documentação do CONDISI, na quase totalidade das reuniões 

havia um momento reservado para que as lideranças indígenas trouxessem suas 

demandas e discutissem em conjunto os problemas nas aldeias. O que se percebe é 

que as reivindicações e demandas se voltavam para necessidades e problemas que 

demandavam respostas de gestão. 

Em alguns casos apenas algumas das reivindicações não se restringiam em 

nível de solução de problemas. De modo geral o que algumas lideranças cobravam 

era concretização das discussões e incorporação das demandas coletivas, ou seja, 

a materialização do que vinha sendo, repetidamente, pauta das reuniões. Em 

algumas entrevistas, essa questão também foi referida: 

Não sei o que acontece com as nossas demandas, que são dos nossos 
documentos, não sabemos o que está acontecendo. Da ultima reunião que 
fizemos agora dia 20, ou dia 19. A pergunta foi, onde estão as nossas 
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demandas de 2007, de 2008?  Lembrando que todo final de ano, a gente faz 
a reunião no conselho e faz os pedidos... ninguém sabe se o projeto que eles 
fazem é aprovado ou não. Não temos retorno! (Entrevistado numero 1, 
pesquisa de campo, 2012). 
 

O entrevistado deixa clara a falta de informação sobre as demandas trazidas e 

não solucionadas discutidas há pelo menos cinco anos. Ele relata que desconhece 

os resultados dos projetos elaborados e coloca ainda que o cacique da sua área se 

recusa a participar e assinar qualquer documento porque acredita que estão, em seu 

nome adquirindo benefícios, sem retorno à comunidade. 

Essa fala é reveladora de que a característica principal da participação no 

CONDISI tem sido a legitimadora do processo. Isso significa que as lideranças 

indígenas de base têm sido chamadas para participar do processo de decisão 

porque os dirigentes necessitam da aprovação delas para dar encaminhamento ao 

processo. Porém, cabe a pergunta: Qual tem sido importância do consentimento das 

comunidades indigenas na gestão dos projetos? Elas têm participado ativamente 

dos encaminhamentos e decisões? A fala do entrevistado parece indicar que não.  

Há conflitos na gestão do DSEI que não se restringem apenas as lideranças 

indigenas e gestores da política, prefeitos e profissionais de saúde. Em algumas 

reuniões do CONDISI e dos conselhos locais a pauta se restringiu a troca de 

acusações e denúncias entre os conselheiros indígenas que divergiam e entravam 

em conflito em relação a forma de encaminhamento das ações e a postura dentro do 

conselho muitas vezes considerada autoritária por outros membros do CONDISI. 

A fala dos conselheiros indígenas nas reuniões do CONDISI deixa pistas para 

refletir. Há um grande conflito entre os conselheiros porque há uma profunda 

discordância entre a forma de agir dentro do CONDISI a partir das situações e 

problemas vivenciados nas ações de saúde. O conflito aparece em decorrência dos 

antigos e novos problemas que se arrastam na política de saúde indigenista, da 

exposição negativa da secretaria em nível nacional que tem repercutido em 

descrédito em relação às ações de saúde entre os indígenas, principalmente em 

caso de denúncias que tem sido recorrentes na gestão da saúde. 

Ora, a partir do momento que o conselheiro indígena é parte dessa secretaria, é 

co-responsável pelos problemas, é co-gestor das ações, portanto, sua imagem 

também pode ficar negativa em decorrência de possíveis investigações e processos 
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sobre irregularidades na gestão, situação fortemente combatida e evitada pelos 

membros do conselho. É exatamente nessa questão que giram os principais 

conflitos entre as lideranças indígenas de base e os conselheiros indígenas do 

CONDISI. 

Percebe se que os conflitos geralmente gravitam em torno de denuncias em 

relação à gestão do DSEI e da CASAI. Outra situação conflituosa é em relação aos 

recursos disponíveis nas prefeituras municipais que tem nos prefeitos o principal 

articulador e com quem os conselheiros travam embates quer pela excessiva 

interferência nas questões referentes aos indígenas, quer na completa ausência e 

descaso com as situações apresentadas. 

Abers e Keck (2008) fazem uma interessante análise sobre essa questão que 

explicaria em parte o embate de idéias entre conselheiros indígenas e as lideranças 

de base dentro do CONDISI. Eles explicam que uma parte dos membros do 

conselho é ocupada por organizações sociais e pelos representantes do poder 

público que estão ali para defender os interesses do Estado. 

Cabe questionar quais são os interesses do Estado e como os indígenas são 

representados, qual peso cada um dos representantes tem nos processos 

decisórios. Muitas vezes os interesses entram em conflito entre a capacidade de 

responder as demandas e às reivindicações das comunidades. Como isto vem 

sendo construído dentro do CONDISI e como fica a participação dos reais 

interessados nas políticas de saúde.  

Dessa perspectiva, se os conselhos falham na defesa efetiva dos 
interesses dos não-organizados e dos excluídos, são os membros 
indicados pelo Estado, e não os da sociedade civil, os que deveriam 
ser responsabilizados. Se o papel do Estado é trabalhar em favor de 
todos os indivíduos de forma igualitária, então o seu papel mais 
importante em um conselho seria o de garantir que os interesses de 
todos fossem considerados. A idéia de “paridade” faz sentido, dessa 
perspectiva: é necessário que haja um equilíbrio entre diversidade e 
igualdade. (Abers e Keck, 2008:107) 

Na constituição do conselho pode estar alguma resposta às questões ora 

apresentadas. Ao analisar o regulamento interno do conselho distrital de saúde, 

alguém questionava: onde está a paridade do conselho e observou-se atentamente 

a que essa pergunta se referia e constatou-se haver de fato uma razão especial. 
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Na composição do conselho de saúde indígena no distrito sanitário indígena de 

Manaus é definida uma composição paritária entre os membros sendo 50% 

composto por usuários indígenas e 50% composto de organizações governamentais, 

não governamentais e trabalhadores da saúde. 

Acontece que no caso do CONDISI, os representantes das organizações 

governamentais são em número de 8 e somando com as organizações não 

governamentais e os trabalhadores de saúde totaliza 5, o que soma 13 

representantes no total contra os 8 que representam os usuários indígenas. Desse 

modo percebe-se claramente que a paridade não foi respeitada o que leva a 

questionar de que maneira isso pode estar implicando nos conflitos de interesse 

dentro do CONDISI Manaus.  

Os conflitos de interesse não estão relacionados apenas aos recursos 

disponíveis e nas formas com que eles vêm sendo geridos, mas igualmente 

importante é que o papel do poder público também tem se reformulado no contexto 

do Estado neoliberal. A crescente despolitização da questão social tem suscitado um 

contraditório sentido da participação social, onde as organizações sociais são 

crescentemente responsabilizadas pelo equacionamento dos problemas sociais e a 

elas cabe o papel que antes era restrito ao Estado. 

Ao tratar dos sentidos da participação Lüchmann (2006) explica que a 

experiência dos conselhos apresenta uma série de problemas e contradições porque 

o modelo no qual foi implantando acaba por purificar a ineficiência do poder público 

uma vez que as ações são compartilhadas com a sociedade civil, por elas 

executadas na maioria das vezes, o que retira do Estado a responsabilidade pelo 

fracasso das políticas implementadas. 

Esta afirmação corrobora com a realidade do DSEI Manaus, onde a maioria das 

ações é de responsabilidade das organizações Não governamentais que possuem 

convenio com a SESAI como visto anteriormente, e que estão nas áreas indígenas 

executando as ações de saúde. 

  Um exemplo pode ser relacionado com a contratação dos profissionais de 

saúde que estão nas áreas desenvolvendo as ações dos quais, parte significativa é 
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contratada por organizações sem vinculo com a Secretaria de Saúde Indígena, 

como ilustrado na tabela abaixo. 

TABELA V  

 VINCULO INSTITUCIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 

Profissionais Missão CAUIA Outros vinculos Total 
Medico 5 - 5 

Enfermeiro 18 18 36 
Técnico de enfermagem 24 78 102 

Odontólogo 10 - 10 
Agente de saúde Indígena 17 98 115 

Total 74 194 268 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da SESAI, 2013 

Dos cinco médicos contratados para as atividades nas áreas indígenas, todos 

têm vinculo empregatício com a missão Caiuá, organização que estabeleceu 

convênio com a SESAI, mais recentemente, como explicitado no item anterior. 50% 

dos enfermeiros são contratados pela conveniada bem como todos os odontólogos e 

médicos e, em número menor, os agentes de saúde indígena com 16% do total, 

além de contratos com as prefeituras municipais. Cabe ressaltar que os médicos e 

odontólogos atendem mais de um pólo, realizando visitas regulares às aldeias para 

o atendimento aos indígenas. 

 Outra situação delicada são as viagens realizadas as áreas indígenas para 

supervisão, acompanhamento, participação de reuniões e ações de saúde. Os 

relatórios de viagem dos profissionais revelam as dificuldades enfrentadas pelas 

equipes de saúde para desenvolver o trabalho. 

 Não apenas a distância, mas o acesso e principalmente as condições 

geográficas e físicas da região que intercalam períodos de seca e cheia dos rios 

dentre outros fatores, são determinantes para a execução das ações profissionais, 

do sucesso e fracasso das ações, sobretudo, determinam o lugar da participação 

indígena das comunidades. 

Um dos objetivos das viagens das equipes também é participar das reuniões do 

conselho local de saúde indígena e um dos entraves para a participação dos 

conselheiros e da comunidade em geral é a comunicação. Em muitas situações 
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houve questionamento de que os comunitários não haviam sido avisados da visita 

das equipes do DSEI pelas equipes locais, o que prejudicava o andamento das 

ações. 

 Um dos motivos que dificultam a organização dos serviços é a comunicação. A 

ausência de telefones e radiofonia que na maioria dos casos, é a única forma de 

comunicação nas aldeias. Por conta disso, esses serviços são uma das maiores 

demandas e reclamações sobre as dificuldades nas aldeias que é repetidamente 

cobrada em inúmeras reuniões. 

A baixa participação das comunidades indígenas nas reuniões realizadas pelo 

conselho local nas aldeias também pode ser explicada pela falta de credibilidade na 

gestão da saúde segundo relato dos próprios conselheiros durante as reuniões. 

Muitas lideranças não querem participar porque desconfiam que o propósito das 

reuniões não seja de fato para o benefício das comunidades, mas unicamente para 

obter o aval formal dos indígenas em projetos previamente definidos. 

 Essa situação é revelada durante as reuniões do conselho distrital e dos 

conselhos locais e também durante a pesquisa de campo nas entrevistas realizadas 

com as lideranças indígenas. Muitos conflitos entre lideranças indígenas, 

conselheiros e gestores são provocados por uma evidente desconfiança que existe 

em relação ao governo, não apenas pela herança autoritária que ainda persiste no 

interstício da democracia brasileira, mas de maneira mais latente na historia que 

acompanha as políticas indigenistas. 

Almeida (2010) ao analisar a participação indigena no bojo dos projetos 

governamentais com a influencia da cooperação internacional, afirma que sua 

dificuldade enquanto conselheiro do Ministério do Meio ambiente, não era menor 

que a dos índios. Ele afirma que na maioria das vezes os conselheiros são 

chamados a opinar sobre algo que já está decidido, são chamados para legitimar 

uma decisão em curso e para não perder os recursos acabam por aceitar as 

propostas como elas se apresentam. 

Além disso, o autor coloca que a questão da qualidade da participação demanda 

profissionalização, ou seja, as lideranças indígenas devem ser capacitadas para 
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atuarem nos conselhos e na política uma vez que elas precisam discutir assuntos 

complexos, entender de política e economia etc.  

Nesse sentido, questiona-se se a profissionalização seria o caminho para 

qualificar a participação ou se está associado de maneira mais apropriada à 

formação já que a profissionalização está limitada ao domínio de técnicas, da 

planificação e de condutas padronizadas num certo contexto organizacional. A 

formação, por sua vez está ligada a um processo sócio-educativo onde há 

comprometimento e responsabilidade no quadro hierárquico da sociedade. 

Nesse processo são levados em consideração não apenas conhecimentos 

específicos socializados e compartilhados técnica e cientificamente, mas a vivência 

prática, a experiência e os conhecimentos acumulados, a cultura dentre outros 

aspectos, são elementos essenciais na construção do saber. No caso das lideranças 

indígenas essa formação está ligada à vivencia política, às experiências coletivas, à 

socialização de saberes no âmbito das organizações sociais dos grupos indígenas e 

consideradas habilidades que somam-se aos conhecimentos científicos e técnicos.  

Os indígenas que realmente estão formados, que participaram de cursos sobre o 

SUS, realizaram oficinas de gestão dentre outros processos formativos que habilitam 

para atuar na área da saúde, geralmente se ocupam com outras questões mais 

complexas como representar o Conselho distrital em reuniões em Brasília ou 

participar de eventos de interesses dos indígenas. Essa situação acaba diminuindo o 

tempo para participação dentro do CONDISI. 

Parece que a assertiva do autor corrobora com a realidade da política de saúde 

no DSEI. Uma das questões diz respeito ao planejamento das ações que deveriam 

ser discutidas coletivamente no bojo da nova secretaria e enviadas a Brasília. 

Um dos problemas que não se resume apenas ao planejamento, mas a todas as 

outras situações que envolvem a gestão do processo, é o modo como a dinâmica da 

política impõe situações e a burocracia molda os processos limitando a qualidade da 

participação indígena. 

 O processo de planejamento nas políticas publicas é algo extremamente técnico 

e exige capacitação dos profissionais envolvidos em sua elaboração pois de modo 
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geral envolve períodos longos para execução, o que por conseqüência, envolve 

grande dispêndio de tempo e competência para a efetividade das ações. 

O que se percebe é que o planejamento é apresentado praticamente pronto para 

que as lideranças indígenas cumpram o papel de aprovar. O plano é apresentado 

em reunião aos conselheiros que levam para discutir com as lideranças locais para 

posterior aprovação em reunião. Cabe considerar que nesse caso a atenção está 

voltada apenas para o nível técnico da construção do planejamento e não para as 

questões políticas mais importantes e de maior interesse às comunidades indígenas.  

O planejamento do DSEI na nova estrutura da SESAI início em 2012. Esse 

momento envolve questões complexas que devem ser decididas coletivamente num 

curto espaço de tempo porque sempre exigem prazos a serem cumpridos sob pena 

de perdas para a administração e utilização dos recursos adquiridos. 

O grande problema reside na dificuldade em realizar um planejamento 

participativo em que as demandas e lideranças indigenas sejam de fato 

incorporadas sem o quesito tempo para que seja efetuado. No caso do DSEI 

Manaus, as lideranças têm questionado sobre a pressa e emergência na realização 

das discussões que são importantes para os indígenas.  

Em diversas situações, quando a reunião dos conselhos locais é realizada, não 

vem pautada nos reais interesses da população e a dificuldade em relação aos 

termos técnicos que envolvem a elaboração dos planos, impedem uma real e 

qualificada discussão dos objetivos apresentados, o que acaba em aprovação pelos 

conselheiros indígenas sem o devido conhecimento e aprovação coletiva. 
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2- Significados da participação no CONDISI: Legitimação e 

autodeterminação 

 

  

Para fins de análise, o trabalho se baseia em três eixos, a saber: o Primeiro 

eixo a participação como proposição, em outras palavras, o acesso aos serviços de 

saúde como uma forma elementar da participação em saúde. O segundo eixo refere-

se à participação como concessão dando ênfase ao papel e a posição da SESAI na 

efetivação da participação indígena. A análise desses dois eixos foi realizada 

principalmente com base nos documentos oficiais e na observação na SESAI-

MANAUS.  

Identificou-se e analisou-se os mecanismos de participação indígena dentro do 

CONDISI e observou-se como ocorre a participação dos índios no cotidiano da política 

de saúde. Além da realização de uma entrevista com a gestora da saúde indígena da 

SEMSA de Manaus para identificar o posicionamento desta secretaria frente aos 

povos indígenas.  

O terceiro eixo compreende a participação indígena, segundo o entendimento 

dos próprios índios, a participação autônoma. Os significados da participação para 

os indígenas no contexto de mudanças de gestão da saúde indígena, sobretudo no 

contexto da SESAI que constitui recente conquista do movimento indígena.  

A análise deste terceiro eixo está baseada na pesquisa documental e 

principalmente nas entrevistas com as lideranças indígenas. As entrevistas com os 

indígenas evidenciam que os achados na pesquisa documental ecoam nas vozes 

das lideranças entrevistadas. 

O primeiro eixo da análise mostrou que há uma dicotomia entre os 

princípios do SUS e os que regem a política de saúde indigenista. Essa dicotomia 

reside no caráter especifico e diferenciado de um lado e no caráter universalista do 

SUS de outro, porque nos marcos da Constituição brasileira a saúde indígena bem 

como as outras políticas indigenistas tem caráter diferenciado com respeito às 

especificidades sócio-culturais dos povos indígenas com respeito às diferenças entre 

cada povo. É neste aspecto que reside o problema da participação indígena em 

saúde. 
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 A participação indígena no contexto da SESAI evidencia duas faces: uma 

das faces é participação institucionalizada com um sentido meramente formal 

referida às conquistas constitucionais de 1988. A subordinação da política de saúde 

indigenista às diretrizes e princípios definidos na Política Nacional de Saúde tem 

sido paradoxal aos princípios da política nacional de Atenção a saúde dos povos 

indígenas uma vez que destaca o respeito às especificidades sócio-culturais desses 

povos, através de ações particulares que contemplem as diferenças entre cada 

povo.  

Essa dicotomia fica evidente quando o assunto é participação porque 

todas as ações e as formas de encaminhamento das ações são desenvolvidas a 

partir da ótica da sociedade nacional do que é a participação e a partir das diretrizes 

da política nacional de saúde.  

É importante registrar que as aspirações das lideranças indígenas e as 

expectativas a respeito da mudança de gestão da política foram frustradas, 

principalmente porque a SESAI foi uma bandeira de luta do movimento indígena que 

defendeu veementemente o reconhecimento e a criação de uma Secretaria própria e 

exclusiva para executar a política de saúde indigenista depois de longos anos de 

insatisfação com a gestão da FUNASA.  

Foi questionado o que havia mudado na política de saúde após a implantação 

da SESAI na visão das lideranças indígenas e as respostas não foram positivas 

quanto a melhoria das ações de saúde, 50% considera que nada se alterou após a 

FUNASA ter sido substituída pela SESAI, como aponta a tabela -. 

TABELA VI 

  MUDANÇAS APÓS A SESAI 

Resposta Número % 
Melhorou -  
Piorou 2 33,3 
Não se alterou 3 50,0 
Nenhuma das respostas 1 16,7 
Total 6 100 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir das entrevistas, 2012 

Na opinião de 33,3% a situação ficou pior com a mudança de gestão para a 

secretaria especial de saúde indígena, isto porque muitos processos de convênios, 
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de repasse de verbas, pagamento de funcionários dentre outros, ficaram paralisados 

devido ao processo burocrático da mudança. Nesse sentido, o entrevistado coloca:  

Tá pior! Principalmente a SESAI! Aquela dali do quilometro 
vinte (20), Manaus CASAI, você entra, do portão você sente o mal 
cheiro lá de dentro! Mal administrado! Os parentes dormem no chão, 
jogado lá! Uma vez eu fui lá e eu fui processado... fui chamado pela 
policia federal, aí deixei de brigar pelos parentes que não quiseram 
mais me apoiar! Mas depois agora que eu sair cacique, eu quero ir 
com eles de novo lá! (Entrevistado 3) 

A fala do entrevistado e o modo como se expressa denotam uma revolta e 

uma frustração com a situação. A reivinidicacao feita na CASAI não foi positiva e 

não teve apoio dos outros indígenas e demonstra interesse em retomar o confronto 

quando estiver na posição de cacique, pois o significado para os indígenas de ser 

um líder está associado ao poder que representa um novo lugar de embate com o 

Estado. 

Igualmente os entrevistados fazem referencia à maneira como os indígenas 

resolvem situações que não são solucionadas e outras formas de reivindicações 

realizadas em 2005 e 2006 durante a crise da saúde indígena, como visto no 

capitulo IV.  

“Quando a gente não resolve de um jeito, nós vamos resolver 

do nosso jeito. Amarra ele no taxizeiro, no tucandeiro, em qualquer 

lugar, ele tem que pagar por aquilo que ele ta cometendo, é um crime 

que ele ta cometendo com os parentes! diz, prioridade é de quem 

vem da aldeia, coisíssima nenhuma!” (entrevistado 5).  

O Entrevistado 5 critica as dificuldades existentes na CASAI que já foi alvo de 

inúmeras denúncias e investigações do Ministério Público. Esta instituição como 

casa de passagem tem dificuldades de gestão, de capacidade para receber o 

indígena e integrá-lo à rede de atendimento. A dificuldade se explica em parte pelo 

fato de que a rede que recebe o indígena para tratamento de média e alta 

complexidade é o SUS, logo a disponibilidade é disputada entre todos os usuários, o 

que torna o acesso ainda mais limitado. 

É possível perceber que não há uma homogeneidade na postura dos 

indígenas em relação à política de saude e os protestos e reivindicações tão comuns 

durante os anos de gestão da FUNASA, evidenciam que essa tem sido a maneira 

como os indígenas vêm participando da saúde indigenista. 

 Os conflitos até mesmo violentos entre índios e gestores de saúde como os 

episódios de invasões e seqüestros de funcionários é o que marca a participação 
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indígena na área de saúde contradizendo o caráter de negociação e diálogo 

presentes nos conceitos de participação e na Carta Constitucional.  

Isso se explica pelo fato de que os povos indígenas vêm sendo vítimas da 

ingerência das políticas indigenistas de saúde com severas repercussões sobre a 

saúde dos povos indigenas como verificado no capitulo IV e as diferenças de 

concepção de saúde e participação entre os povos indígenas e a sociedade 

nacional.  A fala do entrevistado 5 reflete essa questão e demonstra total 

insatisfação e revolta com os rumos da política.  

A fala também é destoante do discurso dos conselheiros nas reuniões do 

CONDISI que demonstravam outra opinião, até mesmo antagônica com a do 

entrevistado. 

Em algumas reuniões percebe-se que algumas lideranças indígenas 

principalmente os conselheiros indigenas, referiram diversas vezes para o “cuidado 

com as denúncias”, para “não envergonhar o movimento indígena” e que “o melhor 

caminho para resolver os conflitos” era o diálogo. 

Fazendo uma relação entre as falas das lideranças indígenas durante as 

reuniões do CONDISI e as entrevistas, fica nítida uma diferença de concepção entre 

as lideranças indígenas de base e as lideranças que dele participam. Esse fato é 

explicado pelas diferentes posições que os indígenas ocupam dentro da SESAI, 

aqueles que estão no CONDISI e precisam responder oficialmente pelos problemas 

e demandas, não tem o mesmo discurso dos outros indígenas. 

Observa-se que alguns deles procuram amenizar os conflitos e as 

reivindicações e o comportamento mais questionador e incisivo é reprovado pelos 

conselheiros indígenas. 

Para as comunidades indígenas que vivem longe dos grandes debates e 

movimentos por melhorias das políticas indigenistas, o que importa mesmo é que as 

políticas, ações e projetos tragam mudanças na concreticidade de vida para as 

populações indigenas, quer morem nas aldeias urbanas ou rurais, quer elas vivam 

apenas dispersas nas cidades. O que importa é que elas sejam reconhecidas em 

seus direitos e que estes sejam respeitados. 

Para os movimentos indígenas que estão no seio da política de saúde, quer 

como representantes, quer como militantes, é importante que seus métodos e 

instrumentos de luta sejam compatíveis com as características da democracia 
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brasileira. O movimento indígena entende que a participação, o diálogo e a 

negociação sejam o caminho para as conquistas no passado e no futuro. 

A segunda face da participação revelada nas entrevistas é o acesso ao 

sistema de saúde pelas populações indígenas. Nesse sentido, os entrevistados 

elencaram os principais problemas e algumas alternativas de solução e ficou 

evidente que na visão dos indígenas a burocracia é um dos fatores que mais tem 

dificultado o acesso dos indígenas ao sistema de saúde, quer nas aldeias, quer seja 

na cidade de Manaus. 

 

QUADRO XI 
 PROBLEMAS DE ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE 

 
Problemas no acesso Soluções apresentadas 
Burocracia Ouvir mais os indigenas 
Lotacao Construir postos nas aldeias 
Profissionais despreparados Capacitacao, substituição de profissionais 
Precariedade Maior investimento 
Tempo de espera - 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir das entrevistas, 2012 

Os problemas de acesso a saúde dos povos indígenas nas aldeias e na 

cidade são diferentes, mas são da mesma natureza. A burocracia no fluxo de 

atendimento, as unidades de saúde lotadas, os profissionais que não são 

preparados para o atendimento específico e diferenciado e a precariedade das 

ações de saúde são problemas que se repetem de diferentes maneiras e são 

evidentes nas falas das lideranças: 

Lá eles estão sofrendo até mais do que nós. Essa é a realidade. Nós 
aqui ainda estamos próximos ao posto, próximo a casa de saúde, 
próximo ao hospital, lá eles não tem nada disso. Pior as coisas lá. 
Totalmente, é um descaso, a saúde não chega lá em hipótese 
alguma! Nem de barco, nem de canoa, nem de avião, é um 
verdadeiro descaso. (Entrevistado 4) 
 
A diferença é, no posto é mais rápido e é assim, é bem mais rápido 
que é na cidade. Porque aqui na cidade, a pessoa tem que sair de 
madrugada, enfrentar fila, às vezes passa a noite lá pra pegar ficha, 
agora lá não, a gente vai de manha, a enfermeira, tem medico lá, só 
fazer ficha e só esperar a hora de chamada. (Entrevistado 1) 

  

Os problemas de acesso ao SUS resvalam para os indigenas na cidade, pois 

estão ligados aos problemas de acesso da população em geral, colocando em 
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evidencia que a inexistência de uma política diferenciada para atendê-los nas suas 

especificidades os coloca em uma dupla exclusão, o do direito a saude diferenciada 

e do direito ao sistema universal porque não está preparado para atender as 

demandas especificas dos povos indígenas. 

Um exemplo prático é a porta de entrada do sistema que impõe limites ao 

trabalho dos profissionais. Para que seja possível o cadastro no SUS é necessário 

documentos de identificação e muitos indígenas não conseguem realizar uma 

consulta porque não possuem documentos. Esse é um problema básico que atinge 

todos os níveis de atendimento do SUS. 

A burocracia a que eles se referem está ligada ainda à resolutividade das 

ações de saúde. Para os que vivem nas aldeias é necessário um longo caminho até 

chegar ao atendimento especializado e para os índios que vivem na cidade a 

dificuldade reside no tempo de espera e na falta de prioridade no atendimento.  

É extremamente importante que os profissionais de saúde que trabalham em 

áreas indígenas estejam preparados para trabalhar com culturas diferentes em 

realidades que muitas vezes impõem aos profissionais situações que acarretam 

censuras morais e incidem em valores éticos que nem sempre coincidem com os 

valores das sociedades indígenas.  

Nesse sentido, foi mencionado pelo entrevistado 2 a questao do 

comportamento dos profissionais diante da realidade vivenciada nas aldeias pelos 

indígenas que repercutiu negativamente entre a comunidade e que exemplifica o 

choque entre as cultura e o despreparo dos profissionais de saúde para trabalhar em 

área indígena:  

Nosso dentista que está trabalhando nessa área, tá dizendo, você vai 
pra área indígena? você não vai ver lá índio empalitozado, você vai 
ver índio sujo mesmo, é rato, barata, cobra, sapo, tudo que você vai 
ver numa aldeia, você não vai pensar que você vai ver um cachorro 
bem asseado, um gato bem vestido...A dentista falou isso pra nossa 
área...Então, eu fiquei, eu como sou de lá da comunidade, eu fiquei 
muito chocado com essa coisa da dentista, né? (Entrevistado 2). 

 

A fala acima é reveladora dos comportamentos, a maneira de ser e estar no 

mundo, dos conceitos do que seja higiene e limpeza dentre outros princípios que 

são muito diferentes entre as sociedades indígenas e a sociedade nacional. Além 

disso, são concepções diferentes e até divergentes sobre a vida, o cosmos, a 
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natureza, o real e o transcendental que entram em conflito no cotidiano de trabalho 

dos profissionais de saúde. 

 A questão está além da simples capacitação dos profissionais em ambas as 

sociedades. É compreender que estão em jogo visões de mundo, concepções 

diferentes e que ambas devem dialogar, buscar democratizar as ações respeitando 

as culturas, a diversidade dos mundos porque cada etnia, cada comunidade tem 

suas especificidades e particularidades, não há homogeneidade quando se fala em 

sociedades indígenas. 

 É exatamente nessa questão que giram os problemas da participação 

indígena, as concepções de mundo e de vida diferem em suas formas mais básicas 

porque para o índio, por exemplo, o mais importante são os recursos naturais, a 

flora, a fauna, os rios e os recursos que ele oferece e não os recursos que a 

sociedade nacional preserva como o lucro, a riqueza e os bens materiais.  

Por outro lado, as aspirações do “mundo do branco” já invadiram de forma 

irreversível a vida do índio e é na interface entre estas concepções que residem os 

principais conflitos dentro do CONDISI. 

No cotidiano de trabalho nas aldeias há de um lado, profissionais de saude 

que vivem uma realidade completamente diferente da vida dos indígenas e, de 

outro, os indígenas também não compreendem o modo de vida e de pensar dos 

profissionais de saúde. O que é considerado correto e bom ao indígena, pode ser 

considerado incorreto e ruim aos profissionais de saúde e vice-versa.   

Por essa e por outras questões que se torna imprescindível a presença dos 

antropólogos nas equipes de saúde porque o estranhamento entre as culturas é algo 

esperado, porém, os impactos e conflitos poderiam ser minimizados evitando mesmo 

que certas posturas dos profissionais de saúde não signifiquem um ultraje às 

comunidades indígenas e suas formas de viver. 

Essa é uma questão importante que não tem sido respeitada desde a IV 

Conferencia de saúde indígena onde foi pactuada a importância de garantir recursos 

para a ampliação de profissionais indígenas e não indígenas, dentre eles o 

antropólogo e os demais profissionais necessários para desenvolver um bom 

trabalho de acordo com a realidade de cada aldeia. 
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   Pellegrini (2004) afirma que a antropologia aborda a utilização de 

profissionais de assistência a saude apenas como uma das possibilidades em caso 

de doença, que a eficácia é social e culturalmente delimitada e ainda procura 

mostrar que a doença acomete a vida das pessoas, não apenas o corpo. 

A contribuição da antropologia não está relacionada à resolução de conflitos 

de racionalidades ou com a superação de barreiras culturais, ela se propõe a 

promover a consciência dos diferentes pontos de vista, expectativas e uso dos 

serviços de saúde. Para o autor parece ser o papel do antropólogo numa equipe de 

saúde, socialmente construído em cada cenário específico e voltado para melhoria 

de relação entre usuários e serviços de saúde e “como comentador e crítico deve 

promover a articulação do discurso sobre a saúde com outros campos de ação 

social” (Pellegrini, 2004:239). 

A participação de antropólogos nas equipes de saúde do DSEI Manaus ainda 

não é uma realidade, não existe nenhum profissional nas equipes de saúde. A 

contratação desse profissional poderia minimizar problemas que vem ocorrendo nas 

aldeias entre os profissionais de saúde e os indígenas pois talvez se trate apenas de 

barreiras culturais nas situações de contato, mais do que isso, informação e diálogo 

que poderiam minimizar as fronteiras entre o “mundo do branco” e a realidade 

indígena. 

O segundo eixo de análise é quanto às relações entre a SESAI e os indígenas 

em torno da participação indígena, a participação concedida. A SESAI desenvolve 

um papel importante em relação à participação indígena porque deve promover o 

fortalecimento do controle social bem como propiciar os meios e recursos para 

garantir a participação dos indígenas. Esses meios incluem recursos financeiros, 

apoio logístico para a realização das reuniões e as plenárias anuais das comissões 

locais e distritais.  

Uma primeira questão que é difícil quando se analisa os relatórios e atas de 

reunião e é confirmada nas entrevistas trata-se do conflito constante entre os 

membros do conselho quanto ao direcionamento das ações, os encaminhamentos 

das propostas e a autonomia nas decisões. 

Percebe-se uma clara disputa de poder entre os conselheiros e os tuxauas. 

Em um trecho de um dos relatórios um dos conselheiros reconhece a 

“superioridade” do tuxaua, mas chama atenção para o fato de que o conselheiro foi 
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eleito pela comunidade e que deveriam “combinar” decisões antes de participarem 

das reuniões do CONDISI.  

Há conflitos de percepção e de poder dentro do CONDISI, alguns 

conselheiros discordam da postura tomada pelo outro, críticas em relação ao 

posicionamento e encaminhamento de ações, tudo isso é tomado por alguns como 

falta de respeito e por outros como falta de discernimento do papel de um 

conselheiro. Tudo indica que há falta de esclarecimento sobre o papel do CONDISI e 

dos conselheiros que tem levado à uma disputa interior e resolvido pela substituição 

constante dos membros do CONDISI. 

Outra situação que aparece nos documentos é em relação a disseminação 

das informações entre as comunidades. As lideranças cobram a prestação de contas 

do CONDISI, reclamam que as decisões são tomadas e encaminhadas e as 

lideranças não tomam conhecimento e alguns líderes não se sentem contemplados 

pelas decisões, não se sentem parte delas. 

É importante destacar que no interior do CONDISI a participação é 

representativa dos interesses das comunidades indígenas, mas nem sempre os 

conselheiros representam de fato o interesse geral dos povos indígenas. Em um 

trecho do relatório de reunião distrital um conselheiro defende que o papel do 

conselheiro é levar as idéias dos indígenas e não idéias próprias, porque a liderança 

que não ouve os indígenas chega às reuniões e não sabe o que falar. 

Significa que a participação indígena no CONDISI não tem sido representativa 

dos anseios e interesses reais das populações que estão longe das discussões que 

acontecem dentro dos muros institucionais. Além disso, outra questão que é a 

participação “institucionalizada” (Szvako, 2012) no caso da política indigenista de 

saude tem evidenciado uma clara desigualdade de recurso e de poder. 

Nosso direito é de permanecer calados e só escutar, não temos direito de 
decisão, não tem direito de dá uma proposta... essa é a verdade... porque 
eles decidem tudo.  Brasília manda, Manaus... enfim, todas, CTL decide, já ta 
decidido, só assina! Na verdade, liderança nenhuma tem autonomia de dizer 
assim: “Eu não quero esse coordenador, não quero esse... essa direção, esse 
educador de uma escola, ninguém tem esse direito, eles nos impedem, nós 
não temos direito realmente de opinar, por isso o movimento indígena luta por 
uma vida melhor, ele quer esse direito, direito de colocar um coordenador da 
saúde por votação, direito de voz, queremos colocar um coordenador na 
FUNAI, na SER INDIO, na COIAB, que nós temos direito de opinar por voto. 
Não é um país democrático? Nós queremos. Por quê só nós não temos 
direito? Nós queremos esse direito de votar! Votamos para um presidente de 
bairro... enfim. Todos tem direito de voto, de voz, de palavra, nós não temos 
esse direito (Entrevistado 5) 
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Essa é uma questão referida na fala do entrevistado acima quando coloca 

que “eles decidem tudo”. Ao retirar-se da cena o entrevistado deixa pistas para 

entender que a participação no CONDISI não tem significado poder de decisão nas 

políticas locais. Esse poder está associado às desigualdades de recursos como a 

renda, a escolaridade e as desigualdades de poder decidir nas deliberações 

políticas. 

Lüchmann destaca que essa é uma dimensão fundamental para refletir sobre 

o caráter deliberativo das experiências conselhistas haja vista que as desigualdades 

se reproduzem nos espaços participativos na medida em que não existe uma 

correlação imediata entre decisão e publicizacao, o que significaria uma instancia 

decisória sem constituir em arena de debate.  

Nesse caso faz sentido que Almeida (2010) tenha considerado imprescindível 

que a qualidade da participação está ligada a profissionalização e o número de 

lideranças capacitadas é reduzido devido aos recursos e orçamentos disponíveis 

para a educação e capacitação. 

Esse fato leva a questionar o lugar da política indigenista de saúde. Essa 

assertiva caberia aos povos indígenas ou a resposta se encontra no fato da política 

de saúde indigenista estar subordinada ao SUS e em seu caráter universal que vai 

de encontro ao caráter específico e diferenciado da política de saúde indigenista.  

Apesar da institucionalização da SESAI ter sido uma reivindicação e uma 

conquista dos povos indígenas, continua sendo parte do SUS como um subsistema 

no seio da política de saúde pública formulada para a sociedade nacional, ou seja, 

segue a mesma lógica e a mesma racionalidade que certamente não coincidem com 

a lógica plural das sociedades indígenas. 

Coelho (2008) acredita que na própria Carta Constitucional a diversidade 

étnico cultural é apenas particularizada e as políticas publicas indigenistas como as 

políticas de educação e saude continuam pautando suas ações em uma concepção 

genérica de índio ignorando o conhecimento produzido sobre eles. Para a autora a 

participação indígena se resume à presença de alguns índios nas comissões 

transformando-os em agentes do Estado. 

No cotidiano das ações de saúde o que se percebe é que a participação dos 

indígenas se restringe a comunicação de ações e mudanças, as ações de saúde 

eram realizadas sem o prévio conhecimento das comunidades indígenas. Ações e 
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procedimentos que exigem a aceitação dos indígenas não eram discutidos com as 

comunidades.  

Essa forma de ação revela que os indígenas ainda não têm o controle dos 

recursos disponíveis em saúde, seus anseios e suas formas tradicionais de viver e 

conceber saúde e doença ainda não são respeitadas, ainda não tem o poder de 

decidir coletivamente, por exemplo, se estão ou não de acordo com procedimentos 

que, porventura, sejam contrários às formas tradicionais indígenas de cuidados com 

a saúde. Essas e outras situações e procedimentos deveriam ser amplamente 

discutidos com as comunidades indígenas. 

O que prevalece é a cultura nacional e suas formas de concepção e de agir, o 

que indica que a relação de dominação da sociedade nacional para com as 

sociedades indigenas ainda é uma realidade longe de ser superada e isso fica 

evidente quando adentramos na prática cotidiana das ações de saude indigenista.  

Esse tipo de situação implica em grandes prejuízos aos povos indígenas 

porque em muitos casos acabam realizando procedimentos sem entender os 

objetivos e muitas vezes à revelia. Em muitos casos não há adesão nenhuma às 

ações e procedimentos porque os indígenas se recusavam a participar resultando 

em desperdício de recursos financeiros sem o alcance dos objetivos propostos. 

Um dos relatórios técnicos de viagem ao Pólo base Pantaleão explicita que as 

ações não apenas não contam com o prévio consentimento da comunidade, como a 

simples informação da presença da equipe para determinadas ações de saúde nas 

áreas, não era previamente comunicada. 

  Uma das visitas visava à realização de uma campanha de conscientização 

sobre o programa de prevenção do câncer de colo de útero e a coleta de material 

preventivo em duas aldeias: Sampaio e Josefa, entretanto, as razões pelas quais 

não houve a divulgação da atividade, não constam no relatório. 

 No entanto, é evidente que o resultado da ação não obteve sucesso e de 

acordo com o Agente de Saúde Indígena (AIS) citado no relatório, isso decorreu da 

falta de divulgação do Pólo base, e no reduzido consentimento de mulheres na 

realização de exames preventivos. Essa imposição das ações junto aos indígenas é 

ilustrativa de que o fracasso ou o sucesso das ações de saúde indígena dependem 

do tipo de participação e da importância que ela representa às equipes de saúde.  

Essa situação denota que as concepções de saude e doença entre a 

população indígena não são levadas em conta no desenvolvimento das ações de 
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saúde, as comunidades não são chamadas para discutir onde reside a importância 

de cada ação, tão pouco, são ouvidas sobre o que determinadas ações de saúde 

podem significar para elas e como desenvolve-las considerando o ponto de vista das 

populações. 

Na prática, a participação ainda está sob o prisma da sociedade nacional, a 

especificidade e a diferença dos povos indigenas não tem sido levados em conta no 

interior das ações de saude. O viés assimilassionista ainda é prevalecente, as ações 

de saúde estão voltadas para a nossa realidade a partir da ótica da sociedade 

nacional, está nas entranhas das ações estatais mesmo que estas ações venham 

sob o rótulo do étnico, específico e especial. 

Nas reuniões do CONDISI a participação indigena estava limitada a ouvir as 

demandas e problemas nas aldeias que poderiam ou não ser resolvidas porque se 

tratava na maioria dos casos da realização de atividades com recursos não 

disponíveis e ações não planejadas. Cada liderança indígena podia falar sobre seus 

problemas, suas demandas e expor as dificuldades nas aldeias, todavia, as 

discussões esgotavam-se em si mesmas e voltavam novamente à pauta em 

reuniões posteriores. 

Coelho (2007) coloca que a implementação dos conselhos de saúde não é 

suficiente para reverter as desigualdades sociais e econômicas, os cidadãos com 

menos recursos permanecem excluídos desses espaços e sem recursos suficientes 

para articular suas demandas. 

Segundo a autora há argumentos de que as desigualdades sociais, de acesso 

a informação, na capacidade de organização, que atravessam a estrutura 

sociopolítica restringem a participação política, reforçando a desigualdade, 

aprofundando o déficit de representação de atores já em desvantagem. Os 

processos participativos poderiam gerar, por essa razão, novas formas de exclusão 

(Coelho, 2007:79).  

Se essa é uma realidade para as populações pobres e excluídas, torna-se 

ainda mais evidente no caso dos indígenas que vivem nas aldeias urbanas ou rurais 

longe dos centros dos poderes decisórios e que nem sempre conseguem entender a 

língua portuguesa e menos ainda a linguagem técnica envolvida na execução das 

políticas publicas. 
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Numa sociedade estruturada por processos e marcadores de desigualdades, 

a participação é reflexo dessas mesmas desigualdades. Grandes parcelas da 

população como os negros, indígenas, a juventude, pessoas com deficiências e os 

chamados “pobres” são sub-representados nas instâncias institucionais de 

participação. (Moroni, 2012).  

É preciso considerar que a viabilização da participação direta dos indígenas 

nas reuniões para discussões e encaminhamentos é papel importante da SESAI e 

deve ser discutida com as comunidades indígenas visando a qualidade dessa 

participação. 

Cabe registrar que o relatório final da IV conferencia Nacional de Saúde 

indígena expressa que deverão estar garantidos nos orçamentos dos planos 

distritais recursos financeiros e apoio logístico para a realização das reuniões dos 

conselhos locais e distritais, inclusive as plenárias anuais das comissões locais e 

distritais. 

As decisões devem ser registradas em atas e divulgadas as comunidades que 

deverão ainda receber o calendário de reuniões junto com as pautas com 

antecedência para possibilitar discuti-las coletivamente e levadas por seus 

representantes às reuniões do CONDISI. Baseado nos relatórios e atas de reunião, 

esse é um fato longe de ser realidade para as aldeias do DSEI Manaus.  

O terceiro eixo da análise se centra na fala das lideranças indígenas e nos 

significados da participação. O principal objetivo das entrevistas era identificar como 

as lideranças indígenas percebiam a participação dentro do DSEI e os significados 

da participação a partir da concepção indígena. Foi possível perceber que os 

indígenas vêm participando dos processos decisórios dentro da SESAI de maneira 

parcial nos quadros dos mecanismos oficiais de participação o que vem sendo 

marcado pelo conflito que se estende aos próprios indígenas. 

Por outro lado, os indígenas têm criado estratégias de participação através de 

atos de reivindicação, denúncias ao Ministério Público de um lado e atitudes de 

parceria e cumplicidade com a SESAI de outro, o que tem gerado conflitos de 

opinião e discordância dentro do CONDISI. 

A partir de tais aspectos baseia-se a reflexão da participação sob dois 

prismas de análise: a participação concedida ou legitimadora e a participação 
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autônoma. Considera-se a participação concedida ou legitimadora aquela que está 

nos interstícios da legislação específica e nos moldes da saúde indigenista. A 

participação autônoma está ligada às estratégias de ações estabelecidas pelos 

indígenas nos quadros do chamado Etnodesenvolvimento a partir da identificação do 

que pensam os indígenas sobre participação.   

Uma das questões mais evidentes extraídas da pesquisa documental sendo 

convergente nas entrevistas corrobora para a idéia de uma participação 

representativa, formal e conflitiva à qual se denomina participação concedida ou 

legitimadora. Concedida porque é um direito concedido pelo Estado desde a Carta 

Constitucional fruto da luta dos movimentos sociais ao longo de anos, porém, esse 

direito não veio incorporado de todas as aspirações e anseios da sociedade civil. 

Legitimadora uma vez que há uma preocupação por parte da SESAI em 

incluir as reivindicações dos indigenas nas decisões do CONDISI, de colocar em 

pratica o direito a uma participação efetiva, entretanto, essa participação tem sido o 

elemento catalisador dentro da política de saúde indigenista para o cumprimento das 

exigências presentes no controle social organicamente ligada ao Estado 

democrático, em outras palavras, da institucionalização da participação. 

Tem exercido o papel de cumprimento das determinações legais que estão 

consubstanciadas na legislação específica sobre a saúde indígena e nas resoluções 

das Conferencias Nacionais de Saude dos Povos Indigenas sem profundas 

alterações na efetiva participação dos indígenas dentro da política de saúde.  

O apelo à participação popular é historicamente utilizado como forma de 

legitimação dos poderes estatais, porém, instrumentalizados por normas elaboradas 

verticalmente, impostas aos destinatários das políticas públicas, o que não significa 

que a incorporação da vontade popular nas ações e propostas são um fato e uma 

realidade.  

A participação indígena nas políticas de saúde locais em Manaus muitas 

vezes é rejeitada até por parte das lideranças indígenas, isso porque de um lado, as 

mobilizações e denúncias da forma como ocorrem em Manaus têm trazido uma 

visão negativa à política de saúde indigenista local em decorrência do caos que 

precedeu a instituição da SESAI.  
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Por outro lado, a SESAI é resultado de uma longa luta em busca de uma 

secretaria de saúde própria aos indígenas como alternativa aos longos anos de 

insatisfação com a política da FUNASA. Essa situação evidencia que a participação 

dos povos indígenas não deve ser contingencial, a menos que esbarre em 

interesses maiores e/ou coloque em risco a supremacia do Estado. 

A conquista da SESAI pelo movimento indígena deveria amenizar conflitos e 

legitimar as garantias constitucionais do Estado e melhorar as ações em saúde, mas 

o que se percebe é um profundo descontentamento com a política de saúde em 

Manaus. 

Os entrevistados foram unânimes quanto à avaliação após a substituição da 

FUNASA pela SESAI. Todos disseram que as mudanças foram insignificantes quase 

nulas quanto à execução da política após a gestão da saude indigenista passar para 

as mãos da SESAI, a maior reclamação recai sobre a informação, as lideranças se 

mostraram excluídas dos processos decisórios. 

Em relação ao significado da participação o trecho destacado traz a idéia de 

como os indígenas se sentem: 

Às vezes nós queremos resolver problema numa outra comunidade e nós não 
temos passagem, não temos direito, chega na FUNAI eles não dão, mas pra 
eles tem! Todo dia para ir pra Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, pra eles 
tem! Mas pra nós nunca tem. A gente chega atrás de uma agulha quebrada lá 
e eles não dão, um copo d’água eles não dão, tudo pra eles tem, pra nós 
nunca tem! Nós só servimos pra eles como pacote! Pra ganhar dinheiro pra 
eles! Verba pra eles. (Entrevistado 6) 
  

A fala responde ao questionamento de como as lideranças vêem o papel das 

organizações indígenas na execução das políticas de saúde e se eles se sentiam 

representados ou não por estas organizações. As respostas oscilaram entre o 

positivo e o negativo. Nos casos em que a resposta foi positiva, essa participação 

estava vinculada a discussão das ações e propostas da SESAI, de decisões que 

deveriam ter o conhecimento das lideranças indígenas. 

Nesse sentido, a participação indígena encontra-se na arena do controle 

social democrático brasileiro que é marcado pela diversidade de instancias 

participativas: órgãos colegiados, comitês participativos, orçamentos participativos 

em instituições públicas, privadas e até as do terceiro setor.  
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O controle social é caracterizado como um mecanismo de proteção e a busca 

de consensos, resguardando os interesses da coletividade de decisões arbitrárias. A 

visão unilateral que pauta as ações prevalece o que é real e verdadeiro a sociedade 

nacional e reforça a relação de dominação que tradicionalmente caracteriza as 

relações entre Estado brasileiro e povos indigenas. 

A participação dos indígenas no CONDISI mostrou que o papel reservado às 

lideranças indígenas se restringe a socializar e discutir problemas nas aldeias. É 

uma forma de concretizar no âmbito do CONDISI as exigências formais do controle 

em saúde para que os indígenas tenham acesso, voz e vez conferindo e legitimando 

as determinações legais para o funcionamento dos conselhos e aprovação das 

decisões coletivas. Participação significa discutir e compartilhar, mas sem a 

incorporação das reais necessidades e anseios das comunidades representadas.     

As palavras do entrevistado 6 expressam a volatilidade das propostas, o 

interesse em aproveitar as estratégias de mobilização indígena e a importância 

reservada aos indígenas no desenvolvimento das ações, resumem o que pensam 

sobre a execução dos projetos nas políticas locais. Essa é uma situação comum e 

não deixa atônito nenhum profissional que vive a experiência prática da política 

pública e tem a oportunidade de observar no cotidiano o lapso do tempo entre o 

fluxo dos projetos e os recursos disponíveis e a execução das ações:  

Esse é verdadeiro descaso, quando eles precisam, quando está acabando o 
dinheiro, eles vem pra realizar outro projeto, e somem! Eles têm as 
organizações que foram criadas pra indígena, eles tem nós indígenas como 
pacote de turismo. É só isso, eles tem pra beneficio próprio. É só isso que 
eles vêem em nós. Na hora de realizar um projeto, nós somos ouro pra eles, 
nós somos prata, nós somos o melhor diamante do mundo, mas quando nós 
vamos precisar, nós não valemos nada! É essa a verdadeira realidade, nada! 
(Entrevistado 6) 

O entrevistado se reporta a presença dos técnicos e gestores nas 

comunidades, demonstra que conhece o lugar reservado aos índios nas políticas 

publicas. Os indígenas percebem que são importantes no processo de elaboração e 

desenvolvimento das ações e que esta presença se torna mais intensa quando se 

trata de assuntos que necessitam do aval das comunidades indígenas para serem 

executados. 

O que fica evidente nesse caso é que os indigenas são chamados para 

decidir a respeito de propostas ou de recursos disponíveis que tem prazo para 

acabar e urgência na decisão e encaminhamento das propostas. Não há porque 

duvidar que exista ética na intencionalidade dos técnicos e gestores nas propostas e 
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ações, pois há de fato gestores e profissionais interessados na transferência de 

benefícios às comunidades indígenas. 

Entretanto, a transparência às comunidades indígenas dos rumos das ações 

e propostas deveria ser tomado como um princípio ético pelos gestores das políticas 

públicas em geral, explicar as comunidades os rumos das ações é tão importante 

quanto o processo de elaboração e aprovação das propostas porque seria uma 

oportunidade de aprendizado para os indígenas que não podem ser tratados como 

um “pacote” donde se aproveita o que é bom e descarta o que é “inútil”.  

Uma vez que os indígenas são protagonistas das ações levando em 

consideração os próprios princípios e diretrizes das políticas indigenistas, logo, as 

aspirações e desejos dos indígenas deveriam ser incorporados na elaboração e 

execução das políticas de saúde respeitando, sobretudo o caráter “diferenciado” das 

ações materializando o protagonismo indígena.  

Nesse imenso e moderno “mercado de projetos” (Paula, 2007) contudo, o que 

se percebe é que não há uma preocupação com o que os indígenas pensam a 

respeito da política, o que tem gerado um descrédito generalizado e uma 

desconfiança a respeito de tudo que vem do Estado, tudo que se propõe para as 

comunidades é visto com desconfiança, como uma forma de ganhar dinheiro via 

lideranças indígenas.  

Nesse sentido, Bandeira (1999) tem razão quando alerta que os programas, 

planos e projetos envolvam diretamente as comunidades para minimizar os 

fracassos de políticas que ignoram a importância da participação do publico- alvo 

nas políticas gerando descrédito entre os beneficiários das propostas.  

A mesma importância em aprovar os projetos e aproveitar os recursos 

disponíveis deve ser atribuída ao acompanhamento de todo o processo de execução 

das ações, sejam elas positivas ou negativas porque informação e transparência são 

demonstrações de respeito às comunidades.  

Prestar contas, discutir junto aos destinatários a aprovação ou não de um 

projeto, as possíveis falhas, recursos disponíveis, quais os pontos discutidos durante 

as reuniões que não puderam ser encaminhados ou não obtiveram respostas junto 

às autoridades competentes, dentre outros. São atitudes que despertam a confiança 

junto aos destinatários dos projetos.  
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A fala abaixo demonstra que a manipulação das lideranças indígenas não 

está restrita ao âmbito dos programas e projetos, mas busca atingir objetivos 

institucionais, políticos e até mesmo pessoais: 

O que seria participação? primeiro que, as instituições, o 
governo, os parlamentares que estão no comando eles 
deveriam nos dar o direito de falar, de resposta, porque eu 
venho acompanhando o movimento indígena ele é usado por 
pessoas que pagam pra botar o índio de testa de ferro pra 
invadir instituição, pra invadir posto médico, hospital, mas só 
em benefício de garantir uma cadeira pra ele, expulsa fulano 
que eu assento lá. É só pra isso. Então a participação é que 
nós tivéssemos esse direito, direito de falar, direito de 
reivindicar, também direito de ser ouvido. Eles não dão esse 
direito pra gente. Esse é o verdadeiro descaso com nós 
indígenas.  (entrevistado 4) 

  

Os indígenas reconhecem que tem direito de participar, os entrevistados 6 e 4 

citaram que são regularmente chamados para as reuniões, que são divulgadas entre 

as comunidades, porém, muitos não expressam o desejo de participar porque “estão 

cansados de discutir” sem o atendimento das reivindicações. Para os indígenas o 

direito de manifestação não é o suficiente, se não se concretiza o que é discutido. 

A presença de agentes políticos dentro das comunidades indígenas significa 

que há um interesse nas formas de mobilização dos grupos indigenas porque produz 

efeitos, todavia, o significado do interesse nas ações coletivas não está atrelado ao 

fortalecimento do movimento e às mudanças nas políticas, mas a interesses 

políticos e eleitoreiros. Por outro lado, a forma com que os índios vêm se 

mobilizando e reivindicado direitos e mudanças no escopo da política de saúde, tem 

sido positiva na negociação de reivindicações que atendam os interesses gerais dos 

povos indígenas. 

O entrevistado 4 reflete que os indígenas reivindicam o direito de serem 

ouvidos, não apenas o direito de reivindicar tal como está consubstanciado nas 

legislações específicas e colocado em prática através do CONDISI. O grande 

problema parece estar no fato de não se sentirem respeitados em suas 

insatisfações, de serem tratados com “descaso” pelos agentes da política de saúde 

local.   

Para ao movimento indígena percebe-se que o mundo do branco invadiu com 

todas as suas mazelas o mundo do índio, se por um lado, há uma luta para que a 
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preservação dos costumes, das terras e o direito à diferença e a viver sua alteridade, 

por outro lado, os indigenas se apropriaram ou querem se apropriar dos mesmos 

recursos disponíveis à sociedade nacional, o que envolve dentre outros, acesso a 

dinheiro e poder e apesar de diferenças substanciais importantes e, dependendo do 

nível de contato com a sociedade nacional, essas diferenças se tornam mais 

acentuadas ou minimizadas. 

Nesse ponto Almeida (2010) tem razão quando assume a existência de três 

tipos de índios dentro das políticas publicas: aqueles índios dos “amigos dos índios”, 

aquele contestador que se torna a “pedra no sapato do governo” sendo que a 

existência de um não exclui a do outro dependendo das “conveniências” em ambas 

as partes e por último, aquela liderança que é considerada a amiga dos “inimigos 

dos índios”. 

 O autor percebe que isso está associado à insegurança e despreparo na 

atuação do movimento indígena e o que paira no imaginário do índio independente 

da posição que toma dentro do movimento indígena, “é pensar como se todo índio 

fosse necessariamente bom” e todo não índio, mesmo os “amigos” dos índios 

deixassem escapar sua histórica condição de inimigo dos índios.   

 Adjetivos como “bom” e “mal” são valores defendidos pela sociedade nacional 

e não cabe na análise da participação indígena, denotaria incoerência e uma 

unilateralidade na análise da participação indígena, mesmo porque valores e 

princípios defendidos entre ambas as sociedades são diferentes e em muitos casos 

conflitantes. É importante considerar que as estratégias das lideranças indígenas 

têm a ver com as histórias particulares de cada etnia, de cada povo, seu modo de 

conceber o ser e estar no mundo e seu lugar comum na histórica submissão do 

contato com a sociedade nacional.  

 A heterogeneidade é um dos fatores mais importantes que caracterizam as 

populações indígenas, portanto, tem muitos traços comuns e muitos traços 

particulares, há uma pluralidade de etnias que compartilham o mesmo espaço 

territorial, logo não existe homogeneidade de pensamento: 

Eu digo índios precisam de titulo de terra? Não sei de onde vocês 
tiraram essa idéia, da cabeça de vocês, que índio precisa de título de 
terra? Porque um índio faz uma casa aqui e depois ele abandona de 
uma vez, ele é totalmente diferente do branco. Então pra quê que eu 
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quero o título dessa terra se um dia eu vou abandonar? “Ah, mas é 
dinheiro que a gente vai jogar fora!” Sim, e dinheiro de quem é? Não 
veio pros índios? Mas...Não é o governo que dá pros índios? A gente 
faz o que a gente quer. Ele está disposto a querer e abandonar ao 
mesmo tempo. Então os indígenas eles só estão contando onde tem 
títulos definitivos da terra. (entrevistado 3) 

 Essa fala é extremamente instigante e mostra que o movimento indígena 

reivindica interesses gerais das populações indígenas, mas nem sempre são 

reivindicações e interesses de todos os indígenas. Não há um único caminho, os 

interesses nem sempre são comuns a todos os índios. Deve se considerar que 

aquilo que a sociedade nacional aprendeu com a experiência do movimento 

indígena é apenas parcial e não representa a totalidade das populações indígenas. 

O Brasil é feito pelos indígenas, agora o indígena não pode sair da 
área demarcada porque eles da FUNAI não dão direito pra gente, 
mas a gente procura nossa melhoria. A gente não pode ficar lá na 
beira da cabeceira e a gente vem andando procurando recurso, o 
estudo. Então hoje, eu acho assim, que o conselho tem que fazer 
mais por nós porque, acho que não ta fazendo não. (Entrevistado 1) 

 

A possibilidade de melhoria de vida está condicionada ao acesso à educação 

e para muitos indígenas que possuem o título de terra não é permitido o abandono 

da área demarcada. Dessa forma, a aquisição do direito à terra muitas vezes 

significa restrição de acesso a outros recursos como a escolarização. O entrevistado 

se refere a essa questão e evidencia que relações estabelecidas no bojo das 

políticas indigenistas, inclusive as de saúde, estão mediadas pela disposição de 

recursos adquiridos e pleiteados entre os indígenas e entre estes e as políticas e 

projetos do Estado nacional.  

Primeiro, porque para parte dos indigenas, principalmente aqueles que vivem 

nas cidades ou próximos delas, a forma mais justa de acesso aos recursos 

disponíveis é a garantia de representação indígena no seio da política que possa se 

empenhar em garantir os interesses da população indígena e levar benefícios até às 

comunidades. 

Segundo, porque as ações precisam ser executadas sob os auspícios da 

legislação política que determina a maneira como fomentar a participação indígena e 

como incorporá-la em todas as etapas do processo. Em muitos casos os recursos 

são engessados e não atendem as necessidades e interesses das populações 

indígenas. 
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Neste estudo a discussão da participação autônoma é demarcada nas fronteiras 

do conceito de Etnodesenvolvimento porque é imprescindível que a análise esteja 

vinculada aos significados da participação na visão dos indígenas.   

Para desencadear o processo de etnodesenvolvimento dos povos indígenas 

exige-se certas condições para sua consolidação de ordem jurídica, política e de 

organização social (Batalla, 1995).  

A participação nesse contexto aparece associada à noção de controle cultural 

que significa a capacidade de uma sociedade decidir sobre seus recursos, o domínio 

dos componentes de uma certa cultura que estão em jogo identificando 

necessidades, problemas e aspirações e ao mesmo tempo tentar cumpri-las. Um 

destes recursos é a participação social. 

 Se a participação social está referenciada a sociedade nacional e na sua 

concepção de participação, logo a participação está longe de constituir uma 

participação efetiva que atenda os reais interesses dos povos indigenas no marco do 

etnodesenvolvimento. 

Por outro lado, se para os povos indígenas a autodeterminacao é importante, 

essa importância reside “na estratégia de apropriar-se do que é bom e necessário do 

mundo moderno para garantir o controle dos horizontes socioculturais próprios, 

negados pelos brancos ao longo de séculos de escravidão e dominação” (Santos 

Luciano, 2008:43). Nesse sentido o domínio dos recursos culturais não se restringe 

a sociedade indígena, mas se amplia ao domínio dos recursos da sociedade 

nacional para o exercício do direito e o acesso aos recursos disponíveis. 

Tais recursos são de diversas naturezas como as terras indígenas com as 

riquezas da fauna e flora e todos os benefícios da natureza essenciais para a 

sobrevivência dos índios; os recursos intelectuais como o arsenal de conhecimentos 

e experiências adquiridos e passados entre as gerações; os recursos simbólicos 

como as formas tradicionais de tratamento de doença e as tradições; as formas de 

organização social com as quais elaboraram suas estratégias de resistência e 

alcançam seus objetivos e reivindicações junto a sociedade nacional e, por último, 

aqueles recursos dispostos pela própria sociedade nacional para garantir os direitos 

constitucionais ao desenvolvimento dos povos indígenas. 

A questão central do Etnodesenvolvimento está vinculada a capacidade dos 

povos indígenas em decidir sobre os recursos disponíveis sejam eles recursos 
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formados no interior das sociedades indígenas ou aqueles disponibilizados pela 

sociedade nacional, o que significa autonomia de decisão. Esses recursos são de 

origem material, organizativos, intelectuais e simbólicos (Batalla, 1982). 

A participação autônoma seria não apenas o poder de decidir o destino dos 

recursos baseado das necessidades reais, mas decidir como e o que consideram 

importante a partir do leque de conhecimento, da historia de cada povo, das 

tecnologias próprias que são descartadas pela sociedade nacional valorizando as 

formas de organização e ação coletiva das sociedades indígenas. 

No caso das políticas de saúde os recursos disponíveis são oferecidos pela 

sociedade nacional e por ela geridos, estão sob seu domínio e alheios a vontade das 

sociedades indígenas, o que implica em relações de poder onde estão em jogo o 

direito dos indígenas a acessar tais recursos e a autonomia de decidir onde e como 

utilizá-los. 

Disso resulta que nesse jogo de interesses e de forcas o que prevalece é o poder 

de decisão da sociedade nacional, uma vez que estão subordinados ao poder 

Estatal que modela e empacota as políticas, programas e projetos de maneira que 

os destinatários devem estar aptos a receber e não o contrario. Em relação às 

políticas de saúde, isso não é diferente. 

A autonomia, a iniciativa, a auto-organização, o poder real de decisão não 

pode estar subordinada aos imperativos do sistema Estatal. A capacidade de 

decisão dos indígenas sobre o destinos dos recursos podem e devem ser 

estimulados criando condições para o fortalecimento e ampliação da participação 

autônoma, desencadeando o processo de etnodesenvolvimento. 

Desencadear o processo de autodeterminação dos povos indígenas, ou seja, 

do etnodesenvolvimento implica algumas condições que são defendidas pelos 

autores e pelos próprios índios. O fortalecimento da capacidade autônoma de 

decisão passa necessariamente pelo reconhecimento dos grupos étnicos como 

unidades políticas no seio da sociedade nacional, da garantia dos territórios étnicos.  

Pero La constituición de um território étnico va más Allá del trazo de nuevos 
perímetros sobre um mapa: implica El reconocimiento de esse território es de 
um pueblo y, por tanto, conlleva La decisión de aceptar a esse pueblo como 
uma unidad social, jurídica y política, capaz de ejercer decisiones sustantivas 
sobre esse território. De ahí La ineludible premisa del reconocimiento politico 
de los pueblos índios (Batalla, 138). 
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A capacidade autônoma de decisão está relacionada ainda com a capacidade 

de autogestão, ou seja, com a capacidade própria de organização social que para o 

autor tem o mesmo sentido de Cultura própria, formas de cultura que estão sob o 

controle de um grupo.   

Nesse sentido, a educação tem um papel primordial, a escolaridade 

representa um meio através do qual os indígenas podem se instrumentalizar para se 

apropriar dos direitos adquiridos. A educação diferenciada tem sido um dos recursos 

mais reivindicados pelas sociedades indígenas, tanto para valorizar e preservar as 

culturas, quanto para alcançar níveis educacionais mais elevados.    

Uma das maiores demandas dos indígenas esta associada a formação de 

agentes indígenas de saúde para atuar nas comunidades, as próprias lideranças 

reconhecem a necessidade de formação dos quadros na área de saúde indígena a 

fim de realizar um trabalho sério e competente junto aos indígenas,  porém a 

capacitação dos agentes de saúde indígena acontece de maneira esporádica e em 

desacordo com as necessidades em saúde. 

Os povos indígenas têm como bandeira de luta uma política de saude 

diferenciada bem como um sistema de educação diferenciado com o objetivo de 

assegurar e garantir o direito à diferença  étnico-cultural das comunidades indígenas 

em todo país. O diferencial das políticas indigenistas está na capacidade de 

fortalecer a afirmação étnica e cultural com intuito de preservar a realidade da 

comunidade. 

Entretanto, sabe-se que se os indígenas ainda não têm um sistema próprio de 

educação atendendo as condições para o desenvolvimento da autogestão, 

certamente o acesso dos indígenas ao sistema educacional brasileiro tem sido via 

sistema comum de educação donde vêm ocupando cursos de graduação31 e pós-

graduação e conquistando um lugar “no mundo dos brancos” evidenciando que os 

limites das estratégias nacionais de “educar” os índios não os impediu de chegar ao 

nível da educação nacional em que a maioria da população brasileira ainda é 

excluída. 

                                                 
31

 Pesquisas do Instituo Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (INEP) mostram que o 
numero de matriculas de indigenas em instituições de ensino superior no Brasil passou de 152 em 
2009 para 1.639 em 2011.  
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 Dessa forma se, partindo da perspectiva nacional, a maioria dos indígenas 

não dominam técnicas e estratégias, recursos e temas extremamente complexos 

para o desenvolvimento de programas, planos e projetos governamentais. A 

presença de profissionais e técnicos indígenas que já dominariam as “estratégias da 

sociedade nacional” seria importante no processo de capacitação e na formação dos 

quadros técnicos das políticas indigenistas.     

 O envolvimento de indígenas enquanto pesquisadores em investigações 

científicas sobre as populações indígenas podem trazer importantes contribuições, 

para iluminar temas e problemas que são extremamente complexos à sociedade 

nacional bem como os projetos e políticas apreender mais amplamente os 

significados de natureza cosmológica e transcendental. 

 Nesse sentido, reporta-se mais uma vez a Santos Luciano32 (2008) Baniwa, 

filósofo pela Universidade Federal do Amazonas, que fez parte da coletânea 

“Estudos indígenas: comparações, interpretações e políticas” que tece 

considerações ricas a respeito de projetos de desenvolvimento no alto Rio Negro no 

Estado do Amazonas. 

   O autor defende que as dificuldades resultam de uma inadequação e 

desencontros entre racionalidades distintas. O primeiro desafio é cultural porque os 

conhecimentos, valores e tradições indígenas continuam a ser ignorados, e político 

porque ainda se concebe o índio como ser primitivo ainda em evolução, que precisa 

ser integrado à civilização. 

 Quanto à participação, vem sendo considerada objeto e condições de 

financiamento, não como processo ético-moral e metodológico, ela tem sido mero 

detalhe formal legitimador onde algumas lideranças opinam, mas com pouco poder 

de decisão. Mesmo consentidos e geridos pelos indígenas, os projetos seguem 

princípios da burocracia estatal e tem repercutido em conflitos e tensões nas aldeias, 

mas omitidos nos relatórios técnicos e de gestão e é por meio das lideranças que o 

branco viola as formas de organizar os trabalhos e tomadas de decisão nas aldeias. 

 Luciano (2008) reconhece que houve avanço nas premissas e o sucesso do 

planejamento depende da adaptação simétrica entre os planejadores e destinatários 

                                                 
32

 Na época em que escreveu o texto, o autor realizava seu doutorado em Antropologia social pela 
Universidade de Brasília e dirigia o Centro Indigena de Estudos e Pesquisas- CINEP, com sede em 
Brasilia. 
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incorporando metodologias particulares dos povos indígenas uma vez que supera a 

velha noção de que deveriam se adequar ao desenvolvimento nacional. Alerta que 

mais que desenvolver planejamento diferenciado, é necessário admitir que mundos 

regidos por racionalidades heterogêneas exige, por outro lado, relativizar os 

mecanismos políticos, jurídicos e administrativos que orientam tais projetos. 

 Identifica duas saídas possíveis: instaurar um novo modelo de Estado, que 

implica uma nova sociedade calcada em novos valores que nenhuma teoria do 

desenvolvimento dá conta, e segundo, seria avançar em concessões dadas pelo 

Estado, mas profundamente reformuladas que permitissem “abrir espaços de poder, 

formando Estados verdadeiramente pluriétnicos e pluriculturais, em que haja espaço 

efetivo para todas as culturas que constituem o país”. 

Uma questão importante está relacionada ao significado da participação nas 

políticas locais de saude indigenista em Manaus. A principal delas está relacionada 

ao acesso aos recursos disponíveis que não se restringe a possibilidade de 

agendamento de consulta, exames e integrar o CONDISI como liderança indígena, 

mas ao controle e ao poder de decidir sobre todos os recursos disponíveis sejam 

eles endógenos ou exógenos. 

Um dos significados mais importantes que colocam a participação indígena 

nos marcos do Etnodesenvolvimento está ligado à participação nas decisões do 

CONDISI, o que parece estar distante das expectativas dos indigenas, ao 

considerarem de fato participação na perspectiva da autogestão. 

Participação... participar das discussões. Não só participar, você tem 
que ir à luta, gritar, solicitar o que está garantido na constituição. 
Reivindicar os direitos que aí estão. Não é só participar. Participar é 
eu chegar lá, me sentar e vou ouvir! Não tem voz e nem vez de falar 
nada. Aí a gente vai e bate e se expressa da forma que nós somos. 
(entrevistado 2) 

 

Expressar-se da “forma que nós somos” está subentendida uma maneira 

própria de reivindicar, de mobilizar, porque autonomia para os indígenas significa 

decidir sobre questões pertinentes aos interesses indígenas em harmonia com os 

princípios e leis próprias, com atitudes que produzem efeito mesmo que aos olhos 

da sociedade nacional pareçam inadequadas, incoerentes e ilegais.  

Os indígenas têm a clareza dos direitos constitucionais adquiridos no 

processo democrático, que os direitos estão garantidos e não exercidos porque são 
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convidados a participar das reuniões para encaminhar assuntos já definidos e 

decididos que não podem ser executados sem anuência formal das comunidades.  

As lideranças indígenas afirmam que as informações não chegam até as 

comunidades e quando chegam, não tem tempo suficiente para pautar as decisões 

nas reais necessidades e interesses dos indigenas porque nem sempre atendem a 

diversidade das comunidades indígenas.  

 A Participação social está associada aos cidadãos em relação ao Estado 

como destinatários das políticas governamentais, é o Estado abrindo possibilidades 

para o povo participar direta ou indiretamente da gestão da coisa publica o que não 

parece coadunar com a concepção indígena de participação.  

Eles como trabalham para o povo indígena, eles tem que participar mais e 
mais na comunidade. Convidar o povo, convidar os índios de liderança, então 
levar alguma coisa pra comunidade, mas não está acontecendo isso, então é 
isso que tá faltando também. Tem que ter participação mais com a 
comunidade indígena. (Entrevistado 3) 

   

Esta pesquisa revelou que o sentido da participação não se restringe ao 

âmbito institucional, territorializada em órgãos e agências. Os conselhos gestores de 

políticas públicas em seu sentido formal, instrumental para os indígenas que vivem 

nas comunidades não faz muito sentido. Participação não está necessariamente 

restrita aos muros institucionais. 

Participar não significa apenas estar dentro do CONDISI, dialogando e 

debatendo questões políticas e de gestão. Participar implica estar junto aos 

indigenas, vivenciar seu cotidiano, experimentar suas formas de contato 

estabelecidas com o outro, com a natureza, com o cosmo, sua religiosidade, crenças 

e convicções. Participar é estar dentro das comunidades, identificar os problemas e 

buscar alternativas de solução, levar melhorias para os “parentes” a partir da 

identificação e vivência. 

Para todos os indígenas entrevistados há o reconhecimento das dificuldades 

da SESAI manter os profissionais de saúde nas áreas indígenas. “A equipe não nem 

quer entrar, esse mês a enfermeira, a equipe de enfermagem não quis entrar” 

(Entrevistado 3). Há uma insatisfação geral sobre a não permanência dos médicos, 

dentistas e outros profissionais de saúde que são pagos para trabalhar nas aldeias, 
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o que leva os indígenas a se deslocarem para as cidades em busca de tratamento 

de saúde.  

A equipe na área...Não sei o que aconteceu que sumiram... um dia no mês, ai 

sumiram, aí apareceram agora em... 2010... 2010 pra 2011, apareceram por 2 dias 

aí um tempo atrás, nós lutando, correndo atrás de melhoria. (Entrevistado 3). 

Essa situação é reflexo da dificuldade de contratar profissionais da área da 

saúde, principalmente médicos, para trabalhar em áreas indígenas porque não é 

muito atrativo para os profissionais permanecer em áreas rurais. 

Outra questão refere-se à representação indígena. É muito discutido entre o 

movimento sobre a presença indígena no seio do poder legislativo e executivo para 

levar as propostas dos povos indígenas e transformar em ação e mudanças às 

pautas de reivindicação. O que os indígenas desejam não é apenas voz, querem 

cabeças para pensar e mãos para agir em prol dos interesses dos povos indígenas, 

voz, vez e ação, um braço estendido ao indígena no mundo do branco. 

Então a única forma é a gente se unir, formar um parlamentar, formar uma 

nova equipe da saúde, que eles estão numa brincadeira, eles que comandam e 

dificultam o nosso acesso a nossos direitos da saúde. (Entrevistado 3). 

 

A gente não tem uma autoridade lá dentro que defenda nossos projetos, 

nossas propostas, nós precisamos ter realmente alguém...(Entrevistado 2) 

 

Esse direito de colocar um coordenador da saúde por votação, direito de voz, 

queremos colocar um coordenador da FUNAI, da SER INDIO, da COIAB, mas que 

nós temos direito de opinar por voto. (Entrevistado 5). 

 

 Todas as falas foram unânimes na defesa do direito de decidir os rumos das 

políticas específicas destinadas aos índios, a autogestão, dimensão essencial da 

autodeterminação é uma das reivindicações mais presentes nos movimentos 

indígenas. Essa autogestão está referenciada não a uma forma geral comum a 

todos as sociedades tribais, mas uma gestão centrada na realidade de cada grupo 

étnico, com suas características e especificidades e reflete a luta que esses povos 
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vêm empreendendo desde a descoberta do Brasil contra a dominação e exploração 

da sociedade nacional.  

  À guisa de conclusão, pode-se afirmar que esta participação é irresoluta 

porque os indígenas, ora defendem e exercitam a autonomia e a capacidade de gerir 

seus próprios recursos, ora adentram o mundo do branco como via de acesso aos 

recursos disponibilizados pela sociedade nacional. Engendrar a sociedade indígena 

autônoma com todas as premissas necessárias a constituição do 

etnodesenvolvimento se dá no constante exercício dos direitos conquistados.  

É possível considerar que a participação indígena no CONDISI a partir da 

proposta do etnodesenvolvimento é uma utopia, pois as políticas indigenistas entre 

elas as de saúde, estão distantes de um autentico projeto de desenvolvimento das 

sociedades indígenas que de acordo com suas premissas exigiria uma 

transformação radical do Estado que frente ao histórico enfrentamento com as 

sociedades indígenas tem tido papel, no mínimo contraditório, no desencadeamento 

da autonomia das sociedades tribais no seio da sociedade nacional.   
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Considerações finais: 

 

 

O estudo da participação indígena nas políticas de saúde indigenista em Manaus 

revelou que a co-existência de diferentes racionalidades entre o mundo do branco e 

o mundo indígena tem determinado a participação das lideranças indígenas no 

âmbito do DSEI Manaus.  

Olhando para a proposta de pesquisa e diante dos resultados auferidos, pode- se 

retornar ao seu ponto de partida retomando os objetivos propostos e, assim refazer 

o caminho da investigação. Na análise da participação indígena no bojo da política 

de saúde em Manaus no espaço territorial do Distrito Sanitário Especial Indígena 

(CONDISI) foi identificado como a participação indígena é incorporada no 

planejamento e execução das políticas locais de saúde e a maneira como os 

indígenas concebem participação. 

Nesse sentido, pode-se destacar os aspectos mais significativos da pesquisa. Foi 

necessário refazer a trajetória histórica da questão indígena no Brasil e o papel do 

Estado nacional frente às sociedades tribais ao longo de mais de 500 anos de 

contato. Ao eleger a proposta de estudo e adentrar na envolvente, surpreendente e 

encantadora historiografia indígena brasileira, constata-se que essas populações 

nunca foram passíveis à colonização e suas formas de resistência e luta foram 

responsáveis por uma verdadeira revolução demográfica que reverteu o prenúncio 

da extinção das populações indígenas no século XX. 

O capítulo I permitiu apreender a questão indígena e exigiu um uma abordagem 

das teorias antropológicas de interpretação do contato entre as sociedades 

indígenas e a sociedade nacional e um mergulho nas malogradas políticas estatais 

que felizmente não lograram êxito em dizimar inúmeros povos indígenas em sua 

totalidade e lamentavelmente não conseguiram pagar os 500 anos de dívida social 

para com os verdadeiros donos das riquezas da pátria Brasil. 

O surpreendente itinerário de um branco ao mundo do índio passaria ainda pelo 

território amazônico, capítulo II no contexto do atual paradigma do Desenvolvimento 

sustentável. A história dos povos indígenas da Amazônia não difere muito da do 

resto da população brasileira, entretanto, é nesse contexto de deslocamentos 
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compulsórios e de destruição de seus territórios que nasce e se fortalece o 

movimento indígena no contexto das mudanças no escopo da política democrática 

brasileira. 

O momento posterior, capítulo III, levou a visitar o conceito de saúde, os 

determinantes sociais que borbulhavam nos embates entre as correntes que 

opositoras que divergiam entre os modelos ultrapassados de saúde (visão 

hospitalocentrica) e os modelos que defendiam a noção de saude e doença 

enquanto produto de processos sociais e laborativos.    

Estão nesse contexto as interpretações de doenca e cura resultantes das classes 

sociais e da cultura, dos valores, das histórias individuais, das concepções 

filosóficas, científicas e religiosas imbricadas na vida das pessoas. Nesse sentido a 

Antropologia da Doenca de Laplantina (2008) revelou que as interpretações mágico-

religiosas estão presentes no cotidiano das sociedades tribais. São resultantes de 

visões cosmológicas, de que a forma de relacionamento com a natureza e com o 

ambiente pode repercutir em vingança e punição dos espíritos que se manifestam 

respondendo aos maus comportamentos. 

A oportunidade de resgatar as interpretações mágico-religiosas em Laplantine, 

Levi Strauss dentre outros autores do tronco antropológico contribuíram para 

verificar onde reside a importância do respeito a diversidade cultural e a 

compreensão do vínculo estreito da preservação da biodiversidade com a 

manutenção da saúde indígena.  

Para a sociedade nacional o acúmulo de riqueza e de bens materiais é a mola 

que move e impulsiona toda a humanidade enquanto que para as sociedades 

indígenas as maiores riquezas residem no meio ambiente e é este espaço que 

explica e impulsiona as ações dos indigenas para a preservação e a manutenção da 

saúde. 

Ficou evidente que não há homogeneidade de concepções entre os povos 

indígenas. Cabe considerar que algumas frações querem e buscam as benesses da 

modernidade e almejam alcançar os níveis e posições sociais, políticas, econômicas 

e intelectuais próprias da sociedade nacional. Isso porque talvez seja a única saída 

viável para a materialização da autonomia indígena nos marcos do que se 

conceituou de Etnodesenvolvimento. 
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Deve-se considerar que a cooptação de algumas lideranças indígenas é uma 

realidade. Os projetos coletivos nem sempre convergem no micro-espaço das 

relações cotidianas e nem sempre os desejos e inspirações são comuns a todos os 

povos indígenas. 

Foi necessário refazer os caminhos percorridos pela política de saúde 

indígena para facilitar a compreensão do processo de participação indígena no 

CONDISI Manaus. Esse caminho foi trilhado e os resultados condensados nos 

capítulos IV e V.   

No capitulo IV a recomposição da história das políticas de saúde no Brasil 

revelou que muitas mudanças foram efetuadas no setor graças à mobilização de 

uma significativa parcela da sociedade que inconformada com a crescente condição 

da saude enquanto mercadoria, resolveu reagir coletivamente integrando o 

movimento que ficou conhecido como movimento sanitário no contexto político 

denominado “era da participação”. 

Toda luta do movimento sanitário ressoou nos diversos setores e em diversas 

parcelas da população brasileira tornando-se bandeira de luta de vários movimentos 

sociais dentre os quais o movimento indígena que acabou  elevando a saúde ao 

status de direito que deve ser exercido por todos os cidadãos sem discriminação de 

cor, raça, sexo, etnia ou condição social. 

 O SUS é produto da mobilização da sociedade civil e significou um marco para a 

maioria da população excluída do direito a saude que passou a ter acesso a um 

direito negado pela dimensão privatista que assumira antes da Carta Constitucional 

de 1988. A implantação do Subsistema de saude “indigena” foi um direito que veio a 

reboque e cresceu no rastro do SUS. 

Todavia, a instauração da nova política de saude indigenista no contexto do SUS 

levou consigo a herança de todos os problemas que constituem desafios a serem 

enfrentados para chegar ao patamar de uma política que reflita as reais 

necessidades da sociedade e que materialize os princípios consubstanciados na lei 

que garante o acesso à saúde. 

O capítulo V revelou que o maior desafio é resolver o paradoxo existente entre o 

clamor ao específico e o diferenciado que caracteriza o subsistema de saude 

“indígena” e o princípio da universalidade do SUS. Esse paradoxo é agravado pelos 
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persistentes problemas que ainda são enfrentados pelo SUS que reverberam nas 

políticas de saude indigenista. 

Uma das dificuldades é expressa no aspecto territorial que torna a execução da 

política de saúde excessivamente dispendiosa pelas características geográficas que 

interferem nos fatores humanos e estruturais.  

A difícil tarefa de fixação dos profissionais de saude nas áreas indígenas é 

apenas uma face do problema que escapa ao mero aspecto financeiro e tem gerado 

polêmicas e controvérsias às propostas governamentais de trazer médicos do 

exterior para resolver o problema da carência de recursos humanos em áreas rurais.  

A terceirização dos serviços de saúde nas áreas indígenas ainda é um problema 

central uma vez que deveria ser suplantada a partir da gestão da SESAI, mas ainda 

não foi efetuada. Muitas entidades conveniadas são organizações não 

governamentais indigenas que não suportaram o duplo papel: da mobilização social 

enquanto ativista do movimento indígena e o de representante do Estado na 

execução das ações de saúde. 

O resultado é que o movimento indígena se enfraquece porque as organizações 

estão envolvidas em tarefas que são próprias do Estado além da reversão do tempo 

em atividades que não tratam dos interesses indígenas gerando conflitos entre as 

comunidades e as organizações indígenas envolvidas na política da SESAI como 

conveniadas e responsáveis pela execução das ações em áreas indígenas.  

Esse papel contraditório é evidente porque as comunidades reivindicam questões 

que deveriam ser bandeira de luta e representadas pelos “parentes” das 

organizações indígenas enquanto que estas últimas ao se revestirem do poder do 

Estado passam a se posicionar ao lado deste, portanto, a contraditória posição de, 

ao mesmo tempo ser porta-voz dos interesses indigenas revestidos do poder do 

Estado. 

      A situação da política de saúde indigenista em Manaus segundo registros 

documentais pesquisados é agravada pela terceirização dos serviços tornando o 

próprio movimento indígena co-responsável pelo fracasso das ações.  

A participação enquanto categoria analítica e ao mesmo tempo categoria prática 

foi objeto central da pesquisa. Dessa forma, foi necessário refazer o trajeto que a 

participação trilho na historia da construção democrática brasileira. 
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Todavia, apesar dos aspectos comuns que estão no invólucro da participação no 

seio das políticas públicas, a presente pesquisa permite concluir que a participação 

sob a lente indígena no bojo da política de saúde indigenista está aquém das 

inspirações indígenas e longe do cerne que vem caracterizando a luta do movimento 

indígena no país. 

Apesar da diversidade que caracteriza as sociedades tribais, por outro lado um 

aspecto comum que rege e impulsiona a luta do movimento indígena que é aquilo 

que eles denominaram de autonomia indígena ou levando em conta o ponto de vista 

da sociedade nacional, o Etnodesenvolvimento. 

Nesse ponto reside a explicação do problema da participação indígena nas 

políticas de saude indigenista. A terminologia saúde indigena e saúde indigenista 

oculta o núcleo do problema que reside na questão da autonomia indígena. 

Toda a política de saude é elaborada, planejada e executada a partir da 

concepção do mundo do branco, ou seja, a partir dos conceitos de saude e doença, 

da concepção de política e de participação, sobretudo, sob as diretrizes e princípios 

que regem o seu mundo e que diferem substancialmente do que é importante na 

concepção indígena. 

    As concepções que regem os dois mundos tornam difícil a materialização de 

uma política eficaz e eficiente para os povos indigenas porque está alicerçada em 

princípios e racionalidades diferentes e o caminho encontrado pelos povos indigenas 

para transformar essa realidade tem sido o inverso. 

O Etnodesenvolvimento defende o reconhecimento dos povos indigenas como 

nações e a autonomia para decidir sobre os seus territórios e interesses gerais de 

cada povo sendo a educação, saúde bem como a política e a participação 

elaborados dentro da realidade e as necessidades pertinentes a cada grupo étnico 

ou comunidade. 

 O Estado, por seu turno, tem suas reservas em relação à autonomia indigena 

porque interpreta que esta sua materialização deixaria os povos indigenas livres da 

proteção do Estado, o que poderia ser nocivo para a maioria das populações 

indigenas.  

Os aspectos positivos e negativos presentes nesse debate escapam aos 

propósitos da pesquisa, entretanto, são importantes referencias para refletir a 
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respeito do papel do Estado e o ponto de vista do movimento indígena frente às 

políticas, programas e projetos da sociedade nacional. 

A pesquisa permitiu compreender outra face significativa do problema que reside 

na ausência de consensos, o caráter solitário existente na política indigenista de 

saude. Não há um diálogo entre os entes federados, entre os níveis de atenção. No 

caso da política de saude o específico e o diferenciado se tornaram alavancas de 

exclusão porque a maioria das instituições de saúde dos municípios, não está 

preparada para receber a população indígena. 

Não existe de fato uma política que atenda as necessidades dos índios que 

habitam o espaço da cidade. Manaus é um exemplo emblemático porque não são 

atendidos pela SESAI pela natureza do formato da política que atende os índios que 

vivem nas aldeias.   

Aos índios da cidade, há a Secretaria Municipal de Saude que criou um núcleo 

especial para desenvolver ações para os índios que habitam o espaço urbano de 

Manaus.  Mas o avanço retrocedeu em 2012 quando esse núcleo foi extinto pelo 

novo governo instituído. 

O diálogo entre os níveis de poder parece imprescindível para um trabalho 

conjunto e a superação de muitos problemas de acesso dos índios da cidade à 

saude. Há um ponto de interseção desejável e necessário para incorporar os índios 

que ainda estão excluídos do direito à saúde.   

Todos os problemas de acesso e de gestão reverberam nas políticas 

direcionadas aos indígenas porque são problemas que ainda não foram 

equacionados e carecem de discussão coletiva com a sociedade nacional e com as 

sociedades indigenas para efetuar reformas condizentes com as necessidades 

apresentadas. 

O percurso final condensado no capítulo VI nas linhas interpretativas da pesquisa 

detém- se na abordagem analítica da participação indígena nas políticas locais, 

sobretudo, na (SESAI) e na (SEMSA). No intuito de atualizar os dados sobre a 

população indigena no Estado do Amazonas percebe-se que a migração indígena 

teve papel determinante na construção da atual feição da cidade de Manaus com a 

formação de verdadeiras tribos urbanas espalhadas pelas quatro zonas da capital. 
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Essa demanda não é absorvida pela SESAI cuja estratégia de ação dirige –se às 

aldeias indígenas deixando de fora em média 7 mil índios que são atendidos pela 

SESAI. Esse fato tem gerado problemas graves de acesso a saude dos povos 

indigenas da cidade e desencadeado inúmeros conflitos devido a falta de suporte 

para atender as especificidades dos indígenas que é diferenciada. 

Esse conflito se estende entre os índios que moram na cidade e nas aldeias 

pelos recursos disponíveis porque certas demandas acabam incidindo na SESAI que 

não tem estrutura para atender os índios da cidade.  

A pesquisa apontou que esse é um dos principais desafios a serem enfrentados 

pelas políticas locais de Manaus, ou seja, encontrar nos interstícios nos dois níveis 

de assistência à saúde, potenciais comuns. A interlocução das diferentes estratégias 

e o diálogo entre os setores são ferramentas importantes e necessárias para a 

superação dos problemas que exigem soluções imediatas para minimizar os 

impactos nocivos aos povos indigenas, sobretudo, à dupla exclusão a que estão 

submetidos. 

   Quanto à SESAI, os obstáculos são inúmeros dentre os quais destaca-se: 

- Enormes entraves burocráticos que paralisam as ações e tornam inoperantes 

os elementos que movem a política de saúde; 

- Os convênios que desresponsabilizam o Estado e desviam os potenciais 

indígenas e desnudam os movimentos sociais dos sentidos de sua existência; 

- A realidade territorial e geográfica das cidades amazônicas torna a política 

onerosa, incapaz de responder às necessidades das populações que vivem nas 

áreas indigenas;   

- A política de recursos humanos ainda sofre de inúmeros problemas dentre os 

quais a impossibilidade de manter uma equipe completa e capacitada nas áreas 

indigenas e, ao mesmo tempo, manter os Agentes de Saúde Indígena treinados para 

prestar atendimento dentro das condições mínimas ideais; 

- O quantitativo de profissionais nas aldeias está aquém da necessidade não 

dando conta da demanda indigena e da necessidade do serviço, além da falta de 

preparo para lidar com as dimensões culturais presentes nas práticas de saude 

indigena; 



242 

 

 

- A contratação de serviços de Organizações não Governamentais para prestar 

serviços de saude em áreas indígenas carece de inúmeros problemas como a 

inconstância dos contratos que são constantemente substituídos por inúmeros 

problemas dentre os quais falta de qualificação técnica; 

- A equidistância entre as comunidades indígenas e as condições geográficas e 

climáticas tem se constituído num dos maiores entraves para efetivar as ações de 

saúde nas aldeias; 

A participação indígena objeto central desta análise gravita entre o direito 

definido pela Constituição Federal de 1988, o institucional na figura do Estado 

(participação concedida e legitimadora) e de seus instrumentos de controle social e 

do etnodesenvolvimento (participação indígena). 

A participação inígena é limitada, restringida e condicionada à medida dos 

interesses do Estado que decide a extensão e a intensidade da participação desde 

que não signifique oposição, mas parceria.  

Por outro lado, a concepção indígena de participação está atrelada à idéia mais 

tradicional de mobilização opositora às forcas do Estado. Para os índios a 

contestação no sentido dado por Ammann (1991) é o elemento mais presente das 

práticas participativas.  

Entretanto, o cerne da questão da participação para os indigenas reside na 

capacidade de escolha, de decidir sobre seus recursos, sobre aquilo que é 

importante e prioritário mesmo que caminhe no sentido oposto aos objetivos e 

interesses do Estado.          

Dessa forma, o protagonismo indigena tem se materializado em forma de 

mobilizações em torno de direitos nas políticas públicas. Na saúde, a história mostra 

que as rebeliões, seqüestros e ameaças e invasões têm sido a forma mais comum 

de ação dos indígenas e a base de negociação de suas reivindicações. 

Todavia, esse não é um consenso entre os indígenas que no bojo da SESAI 

Manaus certas lideranças procuram estabelecer parceria para reverter os recursos 

disponíveis em verdadeiros benefícios às comunidades indigenas. A participação 

tornou-se “tábua de salvação”, condição primordial de acesso aos direitos 

reivindicados e adquiridos.  
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 O grande problema é que não há prestação de contas às comunidades 

destinatárias dos projetos, há uma profunda displicência com a importância real das 

comunidades indigenas em todo o processo de planejamento, elaboração e 

execução das ações. Os índios percebem que há uma super valoração do 

consentimento das comunidades para o encaminhamento dos projetos que se 

esgotam com sua aprovação. 

O significado mais amplo da participação indigena está no âmago da discussão 

da autodeterminação indígena que se vincula às discussões sobre a possibilidade 

de uma nova posição indígena na estrutura social que exige mudanças substantivas 

no aparelho do Estado de natureza jurídica, política e de organização social que 

reconheça os povos indígenas como capazes de administrar e gerir seus próprios 

recursos. 

Nesse sentido, incorporar as reivindicações indigenas às inovações e mudanças 

operadas no bojo das políticas de saúde não tem significado melhorias para a 

qualidade do atendimento e para mudanças efetivas no cotidiano da vida das 

populações indígenas. 

Não há como negar que o caminho para desencadear o protagonismo indígena e 

melhoria das condições de vida nas aldeias e nas cidades é, de fato, o 

Etnodesenvolvimento. Entretanto, é necessário reformas no legislativo e nos 

aparelhos de Estado para que essa possibilidade seja efetiva às sociedades 

indígenas.  

A participação indígena é um critério básico, fundamental e ético, sendo a função 

do Estado apoiar e criar as condições propícias para o seu exercício e realizar 

mudanças profundas e não superficiais com a única função de legitimar ações ainda 

autoritárias dos centros decisórios do poder. 

 Esse cenário aponta que a presença da temática indígena não tem sido 

relevante nas investigações científicas dos assistentes sociais. Para a área do 

Serviço social é um caminho ainda a ser percorrido, pois a construção de 

conhecimento sobre a questão indígena e as políticas indigenistas se impõe como 

indispensável no conjunto dos estudos das políticas sociais. 

A prática com demandas indígenas nas instituições de saúde, sobretudo, na 

Amazonia requer não apenas conhecimento das múltiplas realidades das 
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sociedades indígenas, mas a compreensão das teias sócio-históricas em que as 

políticas indigenistas foram forjadas.  

 É importante também que conjuntamente à investigação científica sobre as 

políticas indigenistas, os assistentes sociais em seus espaços sócio-ocupacionais de 

intervenção profissional, especialmente na Amazônia, busquem contribuir para criar 

condições ao protagonismo indígena e apoiar a luta dos povos indígenas pelo 

reconhecimento dos direitos à sua autodeterminação. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Gestores) 

Nome:__________________________________________________ 

Cargo e órgão vinculado:____________________________________ 

Escolaridade:_____________________________________________ 

Tempo como gestor: _______________________________________ 

Oriundo de: (  ) Cidade de Manaus                  (  ) Outros municípios  

                    (  ) Outros estados        

1)- Qual sua visão sobre a política de atendimento à saúde da população indígena 

em Manaus? 

2)- Qual sua experiência e seu papel atual política de saúde local? 

3)- Como você percebe o atendimento à saúde os povos indígenas nessa política? 

4)- Quais os principais problemas percebidos e quais estratégias de enfrentamento? 

3)- Como se efetiva a participação dos povos indígenas nssa política?  

4)- Como ocorre o contato com os povos indígenas? Eles participam da formulação 

dos programas e projetos elaborados? 

6- O que você poderia falar sobre a questão indígena em Manaus e especificamente 

sobre a saúde voltada aos povos indígenas? 

9)- Quais as principais problemas que os indígenas enfrentam no acesso as políticas 

de saúde na cidade de Manaus? 

12)- Na sua visão o que significa concretamente participação na perspectiva da 

cidadania e do direito à saúde? 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (Lideranças indígenas) 

Nome:__________________________________________________ 

Estado civil:______________________________________________ 

Escolaridade:_____________________________________________ 

Número de membros na família: ______________________________ 

Oriundo de: (  ) Cidade de Manaus                  (  ) Outros municípios  

                (  ) aldeia de outros municípios         (  ) aldeia na cidade de Manaus 

Reside:   (  ) Cidade de Manaus                       (  ) Outros municípios    (  ) Outro 

              (  ) aldeia de outros municípios     (  ) aldeia na cidade de Manaus 

1)- Etnia a que pertence: 

3)- Tempo em que esta como representante:  

4)- Qual o papel dos representantes no conselho? 

5)- O que você poderia falar sobre a questão indígena em Manaus e 

especificamente sobre a saúde voltada aos povos indígenas?  

7)- Como é executada a política de saúde dentro do município de Manaus? 

8)- Há diferença entre a política voltada aos povos aldeados e aos que vivem na 

cidade de Manaus? 

10)- Quais as principais problemas que os indígenas enfrentam no acesso as 

políticas de saúde no Estado e na cidade de Manaus? 

9)- Quais as principais dificuldades no desenvolvimento da política de saúde dentro 

do município? 

16)- O que você aponta como solução para estes problemas? 

10)- Como está organizado o conselho de saúde e como os indígenas participam 

das decisões? 

11)-  Vocês se sentem contemplados nas decisões tomadas? Participam da 

elaboração dos projetos ou eles são decididos apenas durante as reuniões? 
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13)- Como você avalia o papel do município, do Estado e das organizações na 

execução da política de saúde? 

14)- Como fica a participação dos indígenas que residem na cidade? Eles são 

chamados, representados e ouvidos? 

15)- O que você sugere para que a política de saúde no município, contemple as 

necessidades e contribua para a autodeterminação dos povos indígenas em 

Manaus? 

16)- Na sua visão o que significa concretamente participação na perspectiva da 

cidadania, do direito à saúde? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Solicitamos a sua autorização para a participação como colaborador no acesso as 

informações que irão contribuir com a pesquisa intitulada PARTICIPAÇÃO E 

POLÍTICA INDIGENISTA DE SAÚDE: O PROTAGONISMO INDÍGENA EM 

MANAUS-AM/1999-2013, Município de Manaus no Estado do Amazonas. 

 

O objetivo desta pesquisa é Analisar o atendimento a saúde dos povos 

indígenas e a possível e a participação deles no desenvolvimento, execução das 

políticas de saúde locais. 

 

Sua participação é muito importante. Os fins desta pesquisa são estritamente 

acadêmicos. Caso você participe, você será entrevistado, (respondendo as 

perguntas verbalmente) ou respondendo a questionários já padronizados (marcando 

X as respostas que lhe parecerem mais convenientes, ou dando sugestões quando 

necessário). Não existem respostas certas ou erradas. Suas respostas serão 

mantidas em sigilo absoluto, ou seja, seu nome não aparecerá em nenhum 

momento do estudo, pois você será identificado apenas por um número. 

 

Você poderá ter acesso a todas as informações sobre a pesquisa, ou recusar-

se a participar dela, ou mesmo, retirar seu consentimento a qualquer momento. 

Lembramos também, que você não receberá nenhum valor em dinheiro por 

participar desta pesquisa, por outro lado, você não terá responsabilidade sobre 

quaisquer despesas referentes à realização desta pesquisa. 

 

 

De acordo com os esclarecimentos prestados, preencha as informações a 

seguir. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu,___________________________________________________________, 

Li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e quais 

os procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarecimento 

sobre riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interrogar minha 

participação a qualquer momento, assim justificar minha decisão. Sei que meu nome 

não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar 

do estudo. 

 

 

 

 

 Eu concordo em participar do estudo. 

 

 

 

 

 

                    Manaus,______ de_____________________de 2011. 

 

                                            

_________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

______________________________           ________________________________ 

          Nome e assinatura do                                           Nome e assinatura do 

      sujeito ou responsável legal                                  responsável pelo Projeto 
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ANEXO A 

Mapa I 

Localização das etnias indígenas na Zona Norte de Manaus 

 

 

 
 

Fonte: Distrito de Saúde Norte, 2008 
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ANEXO B 

 
Mapa II 

Localização das etnias indígenas na Zona Leste de Manaus 

 

 

 
 

Fonte: Distrito de Saúde Oeste, 2008 
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ANEXO C 

 
Mapa III 

Localização das etnias indígenas da Zona Oeste de Manaus 

 

 

 
 

Fonte: Distrito de Saúde Leste, 2008 
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