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RESUMO

A presente dissertação tem como objetivo compreender as relações entre enfermeiros e indígenas no
momento do atendimento de saúde na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), levando-se em
consideração os conhecimentos e práticas do enfermeiro em situações em que o corpo indígena é a
centralidade do cuidar, o que faz emergir conflitos étnicoculturais. A pesquisa qualitativa recorre aos
recursos metodológicos da etnografia para descrever as situações e a visão dos enfermeiros no
encontro com o usuário indígena no SUS. A observação ocorreu desde o primeiro contato até a
internação hospitalar, seguida de entrevista com os enfermeiros que realizaram o atendimento. Foram
entrevistados 10 enfermeiros que desempenham funções em dois hospitais da na rede SUS Cuiabá, o
Hospital Universitário Júlio Müller e o Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá. A observação ocorreu
entre os meses de outubro e novembro de 2014. Como enfermeira, a pesquisadora buscou identificar o
contato interétnico entre enfermeiros e indígenas, discutindo em que medida os saberes e fazeres sobre
o corpo dialogam e contribuem para a terapêutica indicada, e também se há algum indicativo, na
formação dos enfermeiros, que reflete sua prática. De acordo com as diretrizes do SUS, o indígena tem
direito a um atendimento intercultural, cabendo ao poder público assegurar que este ocorra nos
estabelecimentos de saúde e demais esferas abrangidas pelo subsistema de atendimento indígena. A
análise dos dados busca evidenciar a interculturalidade na relação interétnica. No frenesi do cotidiano
dos profissionais entrevistados, o exercício da empatia e solidariedade é obrigatório e quase
automático, mas há circunstâncias que exigem mais do que tais competências para que se possa
atender bem o outro que é, no caso da pesquisa, o corpo indígena. O estudo sobre as práticas dos
enfermeiros, elaboradas a partir dos seus saberes, e a aplicação destas no corpo indígena, fabricado e
orientado pelos ditames de sua cultura, leva-nos a desvelar o que ocorre nos espaços da “fronteira
interétnica e intercultural”. Na pesquisa, buscamos o conhecimento sobre a construção das relações
entre profissionais não índios e o usuário indígena, evidenciando como estes estabelecem demandas
para as diretrizes curriculares e a educação permanente em serviço do profissional de saúde. Os
enfermeiros, principalmente os que atuam na saúde pública, se deparam com o desafio de atender o
usuário na sua integralidade, prestando uma modalidade de cuidado que não apenas trate a doença,
mas que supra as necessidades do doente. A análise de conteúdo revelou que os enfermeiros não se
sentem preparados adequadamente, em sua formação superior, para atuar no campo da
interculturalidade, fazendo-se necessário sua inclusão na grade curricular dos cursos, desde a formação
inicial. Esse tipo de capacitação objetiva municiar o enfermeiro no desempenho de ações que
contemplem a convergência de saberes para um único foco: o cuidado do corpo indígena adoecido e
que busca tratamento fora de sua comunidade.
Palavras-chave: Saúde. Educação Superior. Interculturalidade. Alteridade. Corpo.

ABSTRACT
This paper intends as a goal to understand relations between nurses and indigenous people at the
moment when receiving care in the Federal Health Care System (SUS) taking into consideration the
nurses` knowledge when dealing with the centrality of indigenous people`s body, within which ethnic
and cultural conflicts emerge. Qualitative research refers to methodological ethnographic resources to
describe situation and the vision of nurses when meeting indigenous people in the SUS healthcare
system. Observations started since first contact until hospital admission, followed by interviewing the
nurses that conducted the examination. 10 nurses who work in two different hospitals of the Cuiabá
SUS, Hospital "Universitário Júlio Muller" and "Pronto Socorro de Cuiabá". Observation occurred
between the months of October and November of 2014. As a nurse the researcher sought out to
identify in the interethnic relations between the nurses and indigenous person in how far there exists a
dialogue where both sides` knowhow about the body contribute to the therapy, as also if there is some
reference in the nurse`s training which reflects this practice. According to SUS directives indigenous
people have a right to receive an intercultural treatment, where the public sphere assures that these
occur in the healthcare establishments and other sphere overarching interculturality and interethnic
relations. In the daily frenzy of the routine the interviewed professionals the exercise of empathy and
solidarity is mandatory and almost automatic, but there are circumstances in which one needs more
than these qualities as to be able to serve someone well, in the case of this research, the indigenous
body. The study about the practices of nurses elaborated from their own knowledge base and the
application of these on the indigenous` body, where these applications were fabricated and oriented by
their( dictates, lead us to unveil the interethnic and intercultural frontier. With this research we seek
knowledge about the construction of relations between professionals and indigenous healthcare users
as to make evident how these establish demands for the curricular directives and permanent education
for healthcare professionals. Professional nurses especially those working in the public sphere come
across the challenge of giving service to its user in their integrity, not only looking after the disease
but also taking care of the patients necessities. The content analysis revealed that nurses don`t feel
sufficiently trained by higher education , and therefore there is a pertinent discussion about the
importance of interculturality in the giving of health service to the ill indigenous that seeks treatment
outside their community, that being since first graduation in order to aid the nurse as to develop
relations in which occurs the convergence of knowledge bases for a single focus: the care of the ill
indigenous body.
Keywords: Health. Higher Education. Interculturality. Alterity. Body.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa é o resultado de um trabalho no qual se buscou entender como ocorrem
as relações entre os saberes e fazeres indígenas e os saberes e práticas corporais não indígenas no
momento do atendimento à saúde, em dois hospitais da rede de saúde pública de Cuiabá-MT, e como
podem ser afetadas pelo suporte de conhecimentos adquiridos na formação superior, ou a falta deles.
Para tal, buscamos compreender, num espaço estranho à cultura indígena, e tendo por base os direitos
referentes à saúde indígena e das diferentes culturas em relação, como o corpo indígena é reconhecido
e tratado, pelos enfermeiros, durante a situação de doença em atendimento hospitalar.
Visto ser a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) de Cuiabá o local em que o indígena,
oriundo de diversas regiões do Mato Grosso e até outros Estados circunvizinhos, é atendido, quando
seu corpo adoecido requer cuidados e tratamentos específicos. Escolhemos pesquisar particularidades
relacionadas a tal atendimento em dois hospitais desta rede: o Hospital Universitário Júlio Müller e o
Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de nível descritivo, com utilização de alguns recursos
da etnografia, sendo que o universo pesquisado foi o dos enfermeiros. Para tanto, selecionamos uma
amostra de dez desses profissionais que prestaram cuidados de saúde indígena durante sua internação
nestes hospitais.
A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro a novembro de dois mi e quatorze. Foram
realizadas entrevistas gravadas orientadas por meio de roteiro semiestruturado e períodos de
observação, registrados em diário de campo.
A questão inquietante vincula-se às relações que surgem durante o atendimento de saúde,
quando ocorre o contato entre o indígena e o enfermeiro. A indagação maior a ser respondida foi: O
enfermeiro portador de conhecimentos elaborados para o cuidado com o corpo adoecido, sentese preparado para uma abordagem intercultural com os indígenas?
Levando-se em conta que desse contato emergem aspectos culturais próprios de cada
sociedade de pertencimento, buscamos compreender se o enfermeiro consegue reconhecer, tendo por
base uma relação horizontalizada, a importância que a cultura assume para o usuário indígena, a qual
permita a aceitação de seus saberes e fazeres?
Por estar o enfermeiro na dianteira do cuidado com o corpo adoecido, bem evidenciado pelo
papel que desempenha nos citados hospitais de Cuiabá, e onde assume a liderança em etapas do
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primeiro cuidado, na classificação de risco 1, até o momento de alta hospitalar, inevitavelmente deparase com usuários de várias matrizes culturais.
Nessa posição, se dispõem a atender negros, brancos, ciganos, estrangeiros e indígenas,
usuários que naturalmente desejam ser bem acolhidos e ter suas expectativas alcançadas. A qualidade
da acolhida ofertada pelo enfermeiro dependerá, em parte, da sua formação com relação à prática da
interculturalidade e alteridade.
Entende-se que, com base na interculturalidade, o enfermeiro será capaz de prestar cuidados
de saúde para pessoas de diferentes culturas, levando em consideração a estima que estes revelam em
seu corpo, envolto por sistemas simbólicos.
No entanto, para que tais características permeiem o seu cuidar, elas precisam ser
apreendidas nas suas esferas teóricas e práticas.
Nas ações em que há alteridade e interculturalidade, o diálogo se faz presente. De fato, pois,
quando o enfermeiro consegue respeitar a cultura do usuário, ele está conferindo dignidade ao Outro,
concebido como reflexo de sua imagem, visto respeitar a forma de ver e tratar do corpo e permitindo
que este se mostre e lhe aponte a melhor condução para o seu plano de cuidados.
Esse corpo não é apenas a estrutura física, biológica, observável e palpável. É um corpo que
traz consigo todas as representações de sua sociedade de pertencimento, portanto, é biopsicossocial.
Por estar inserido em uma realidade da qual faz parte, seu modo de ser é ditado pelos hábitos e
costumes deste contexto.
Embora o indígena tenha um fluxo de atendimento diferenciado, resultado da Lei Arouca
(BRASIL, 2009b), quando ele adentra na rede SUS Cuiabá, sendo atendido por profissionais desta
rede, depara-se com iguais condições de atendimento que um usuário não indígena.
A citada Lei assegura o direito ao acesso ao atendimento diferenciado de saúde para os
indígenas, no entanto, como os enfermeiros entendem parcialmente o que está indicado nessa
prerrogativa, torna-se objeto de idas e vindas em discussões sobre como se dará tal atendimento.
Relações horizontalizadas, como resultado da disposição para interculturalidade, concederão
ao enfermeiro os benefícios da percepção caso o conhecimento advindo de sua formação acadêmica
contemple os anseios desse usuário e, consequentemente, propicie uma abertura para a aceitação de
novos saberes oportunizados, ao mesmo tempo em que externa o respeito pelo exercício da autonomia
dos direitos indígenas.

1

A classificação de risco é um processo dinâmico no qual o enfermeiro, por meio de instrumentos
institucionalmente definidos, avalia a gravidade ou o potencial de agravamento de um usuário que busca
atendimento de saúde nos serviços de urgência e emergência (BRASIL, 2009a). É uma espécie de triagem para
determinar a prioridade ao atendimento médico.
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O padrão de qualidade oferecido em tal atendimento deverá ser semelhante aos demais
usuários da rede SUS, entendendo-se que a qualidade do atendimento em enfermagem caracteriza-se
por “[...] um conjunto de ações desenvolvidas pelo profissional, com conhecimento, habilidade,
humanidade e competência, objetivando o atendimento das necessidades e expectativas de cada
cliente” (MEEKER; ALEXANDER, 1997 apud JORGE; MÔNACO; MENDES, 2008, p. 40).
Dessa forma, as atitudes do enfermeiro devem, necessariamente, descobrir as necessidades
desse corpo específico, intencionando atender as suas expectativas, cumprindo seu papel na missão de
alçar a qualidade.
Os ensejos indígenas não são dessemelhantes da população não indígena, que espera o
respeito, na sua forma com que o enfermeiro compreende o seu corpo dentro de uma determinada
perspectiva cultural.
A motivação para esse estudo ancorou-se no desejo da autora em descobrir como se dá o
oferecimento, pelos enfermeiros da rede SUS de Cuiabá-MT, do cuidado de saúde focado no corpo
indígena.
Semelhante anseio é fruto da observação de um profissional de enfermagem, realizada nos
últimos 12 anos, quando, após 13 anos de atuação na área de enfermagem, em serviços de saúde
particulares no estado de São Paulo, resolveu explorar realidades desconhecidas, visto inserir-se no
serviço público no estado de Mato Grosso, por meio de aprovação em concurso para provimento de
cargos públicos.
Trabalhando no Hospital Júlio Müller, um hospital universitário, que integra a rede de saúde
pública, viu-se diante de situações nunca antes vivenciadas: prestar cuidado de saúde ao indígena
adoecido.
O desafio apresentou-se desde o primeiro momento de contato, desde as dificuldades na
comunicação, que acontecia ora por verbalização, ora por mímicas, até o estranhamento na
manifestação comportamental desse corpo durante a internação.
Também no entendimento isso se revelou, pois, ao observar que não existia apenas o índio,
mas indígenas, a enfermeira constatou que seu pensamento reducionista estava totalmente equivocado
diante da pluralidade cultural da população autóctone do Brasil, momento que se constituiu em
profundo aprendizado. Um novo universo desvelou-se, seguindo-se inúmeras descobertas que, até
então, foram vivenciadas apenas no plano literário.
A demonstração de como o indígena compreende e trata o seu corpo se revela tacitamente
durante o período de hospitalização, carecendo apenas de um olhar despido de preconceito e imbuído
do desejo de servir ao Outro, independentemente de como este se apresente.
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É notado que o cuidar de um indígena que busca atendimento de saúde na rede SUS, fora da
aldeia, tem requerido maior dedicação dos profissionais da saúde, entre eles o enfermeiro. Isso se dá
porque, assim como as demais parcelas populacionais não indígenas, das quais o enfermeiro faz parte,
nem sempre se tem a noção de como a extraordinária diversidade etnorracial existente no Brasil é
influenciada, entre outros fatores, pela cultura.
A observação de como se dá o atendimento de saúde ao indígena por parte de diversos
profissionais da saúde, em seu ambiente de trabalho, fez com que a pesquisadora se dispusesse a
navegar nas águas da pesquisa e descobrir como os seus colegas enfermeiros realizavam o cuidado de
saúde ao indígena e o que eles têm a dizer sobre essa experiência.
O estudo se insere no espaço de contato interétnico entre o indígena que procura atendimento
fora da aldeia e o enfermeiro que lhe prestará o cuidado 2. O intuito é revelar o que acontece nesses
momentos, assim como visa entender qual o valor da alteridade e da interculturalidade na formação do
enfermeiro, e também de que forma os saberes e fazeres de cada um dos lados - usuários e
profissionais – impacta no atendimento oferecido.
A informação obtida pela leitura de textos sobre a formação da Nação brasileira, a
colonização tirana imposta aos indígenas e a sua trajetória de lutas perenes para o resguardo do
patrimônio cultural, forneceu a sustentação teórica contribuinte para a formação do pensamento
analítico-crítico norteador da presente pesquisa, cuja proposta é descobrir como se dão as relações
entre indígenas e enfermeiros não indígenas, com base na formação superior e nas áreas de fronteira
interétnicas, onde o cuidado com a saúde é voltado para o corpo indígena adoecido, atendido na cidade
em dois hospitais do município de Cuiabá.
O resultado da presente pesquisa contribuirá para o incremento e fomento de futuras
discussões abarcando saúde, educação e demais áreas afins à temática. Nessa medida, tem por base a
orientação dos estudos do corpo e da cultura, a fim de compreender como a pessoa se constitui em sua
corporalidade e em que medida conflita com a fragmentação do corpo sob a ótica ocidental e
biomédica.
No I Capítulo, o fulcro conceitual do conflito vai se evidenciar no encontro entre enfermeiro
e indígena, pois o corpo, para o indígena, é a sua centralidade, e, para o enfermeiro, objeto de
intervenção.
No II Capítulo, trazemos os estudos sobre a trajetória da biomedicina, da formação do
enfermeiro e definições conceituais de interculturalidade e alteridade.
2

Nesta pesquisa, optamos pela terminologia cuidado de enfermagem por entender, com Vale e Pagliuca (2011),
que o atendimento prestado pela enfermagem está focado no campo existencial e fundamental para o ser
humano, estando ele imbuído de “[...] zelo, desvelo, atenção, bom trato e solicitude, constituindo-se, dessa
forma, um fundante por meio do qual a pessoa sai de si para se centrar na preocupação com o outro” (VALE;
PAGLIUCA, 2011, p. 43).
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Para compreendermos como o corpo indígena adoecido é inserido no cenário hospitalar
iniciamos o III Capítulo com uma explanação do sistema que visa atender a especificidade dos povos
indígenas na saúde. Neste capítulo abordamos o encontro interétnico e os caminhos que a pesquisa
percorreu para identificar os sujeitos e as relações observadas.
Para concluir, buscamos refletir sobre as aprendizagens que os estudos nos possibilitaram e
indicar as contribuições que a pesquisa pode trazer para qualificar as relações entre os saberes do
corpo indígena e os saberes que o enfermeiro externa no fazer do cuidado e da manipulação do corpo
na situação hospitalar.
A formação do enfermeiro é assim, evidenciada durante toda a pesquisa, embora não seja o
foco principal.
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CAPÍTULO I
O CORPO: UMA HISTÓRIA DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE OCIDENTAL

Neste capítulo buscamos apresentar parte do referencial teórico de cultura e a sua relação na
construção do corpo brasileiro, através de um breve histórico sobre a trajetória indígena em busca da
sobrevivência. Faremos uma breve exposição de como a nação brasileira foi constituída. De modo que
trazemos o questionamento sobre o que leva uma nação com elevado grau de miscigenação a
perceber-se como superior ao povo autóctone, uma vez que,

na árvore genealógica de muitos

brasileiros, a figura indígena se faz presente, em alguma de suas ramificações.
Esta malha teórica foi fundamental para nos auxiliar na compreensão das relações
interétnicas que observamos no atendimento aos indígenas que procuram o HUJM e HPSMCuiabá.
Para tanto, nos preocupamos na fundamentação na leitura das relações estabelecidas no
espaço hospitalar, nos pautando na história do corpo ocidental, uma vez que esta produz uma forma de
manipulação que é naturalizada na cultura e colocada como forma de cuidar e promover saúde. Neste
estudo pretendemos como Pereira (2012, p. 513 ) “[...] voltarmo-nos àqueles que, presentes na
paisagem geral da saúde indígena, por vezes desaparecem em nossos relatos [...]”.
A demanda do estranhamento estabelecido na relação entre dois corpos – o que atende e
cuida e o que é atendido e cuidado – se apoia na premissa de que há uma construção sociocultural que
tende a impor o saber e fazer biomédico sobre corpo, podendo gerar um pré-conceito negador da
alteridade indígena.

1.1 Da cultura e do corpo: uma construção sociocultural e histórica do corpo na
sociedade ocidental

A precedência do conceito de cultura é obrigatório, para que a ideia de interculturalidade
possa ser compreendida na sua relevância no momento em que se dá a relação estabelecida entre o
enfermeiro e o usuário no contexto da saúde pública.
Existem inúmeras definições do que vem a ser cultura, pautadas nas mais diversas
abordagens, dentre estas nos apropriamos de algumas que, no processo de estudo, contribuíram para a
compreensão das dinâmicas culturais que permeiam o nosso campo de investigação.
Para Victora, Knauth e Hassen (2000, p. 13), a cultura deve ser compreendida como uma
coletânea “[...] de regras que orienta e dá significado às práticas e à visão de mundo de um
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determinado grupo social”. Tais regras 3 constituem parte intrínseca da cultura, dizem o que, porque,
como e quando fazer. Elas regulam o ser, não somente em seu modo de pensar, mas na totalidade de
sua concepção social.
No entanto, tais normas estão sujeitas a incrementos, transgressões e ideologias que estão
nelas imbricados, conferindo variações de sua apropriação. A cultura não se apresenta como algo
acabado e a ser rigidamente seguido. Em suas nuances, é acessível a modificações pelo espírito
criativo, que o homem exibe.
A cultura aponta as veredas já percorridas por uma sociedade ou civilização, apontando para
perspectivas futuras, numa interação constante com a evolução do homem por meio da absorção de
novos saberes mediados e mediando o avanço tecnológico.
O ser humano, contrário aos animais irracionais que seguem instintos, possui uma orientação
determinada por um padrão4, sob o qual ele é moldado, e esse padrão é estabelecido conforme o grupo
social no qual ele nasce. Com isso, uma pessoa obterá reconhecimento de pertencimento social se tiver
acesso ao acervo cultural produzido por outros humanos, que vão educá-lo e inseri-lo na sociedade.
Cada cultura produz um determinado tipo de indivíduo que, ao ser inserido, se compromete em
perpetuá-la ou alterá-la ao longo do seu processo de desenvolvimento.
Laplantine (2007, p. 120) define cultura como: “[...] o conjunto dos comportamentos, saberes
e saber-fazer característico de um grupo humano ou de uma sociedade dada, sendo essas atividades
adquiridas através de um processo de aprendizagem e transmitidas ao conjunto de seus membros”.
Cada indivíduo social se apropria dos conhecimentos de sua cultura por meio de processos
que inscrevem, em seu corpo, o funcionamento dela.

Tais saberes e fazeres são carregados de

significados, embora transpareçam serem apenas ações realizadas de forma inconsciente, mas foram
ensinadas em algum momento e passaram a fazer parte do consciente coletivo 5, sendo suficientemente
fortes para determinar o motivo da sua realização e proceder.
Pode-se atribuir à cultura algo tão complexo como a estrutura do pensamento e sua execução
pela aplicabilidade nas ações, ou mesmo pela postura e atitude frente a um fato:

[...] a cultura não é apenas a manifestação artística ou intelectual que se expressa
através do pensamento; a cultura se manifesta acima de tudo nos gestos mais

3

Segundo o Dicionário online de português a definição para regras é: “princípio, norma, preceito, ordem,
disciplina.” Disponível em: <http://www.dicio.com.br/regra/>> Acesso em: 20 ago. 2014.
4
Segundo o Dicionário online de português a definição para padrão é: “modelo, medida, norma, protótipo.”
Disponível em:<http://www.dicio.com.br/padrao/> Acesso em: 22 dez. 2014.
5
Não o consciente coletivo citado por Durkheim na obra Divisão do trabalho social (1999),mas um consciente
coletivo no sentido de que determinadas facetas da cultura passam a ser compartilhada, ainda que de forma
inconsciente para outros indivíduos de uma mesma sociedade de modo a incorporar-se ao pensamento da
coletividade.
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simples da vida cotidiana. Cultura é comer de modo diferente, é dar a mão de
maneira diferente, é relacionar-se com o outro de maneira diferente. (FREIRE;
FAUNDEZ, 1985, p. 17).

Penetrando com gentileza nos corpos dos indivíduos, a cultura faz sua projeção social
naturalizada e compreendida. Como o exemplo citado por Freire e Faudez, sobre o ato de comer :
algumas culturas o fazem por meio de garfos e facas, ou então com o uso de colheres, outras pela
utilização de hashi (palitos) ou mesmo com as mãos. Para os indivíduos que estão habituados com a
utilização ou não de fômites a prática é tida como normal, mas para um observador externo àquela
cultura o fato de usar ou não acessórios para conduzir o alimento à boca pode ser encarado como anti
– higiênico, anti-estético ou mesmo desrespeitoso, a ponto de algumas ações serem promovidas de
forma quase inconsciente.
O gesto vai sendo aprendido e ensinado de modo voluntário desde a infância; os genitores ou
responsáveis pela criança a educam para o que é considerado normativo na sua cultura, sendo o
comportamento supervisionado e persistentemente corrigido, para que possa atingir a moldagem
esperada. Após ter sido incorporado se reproduz de modo quase inconsciente. A maneira como
sorrimos ou como demonstramos afeto é perpetrado em nosso ser pela cultura.
A obra Educação como prática da liberdade descreve a trajetória na construção da cultura,
ela surge:

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de
estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela
algo de que ele mesmo é fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz
cultura (FREIRE, 1980, p. 43).

Assim, percebemos a mão dupla na formação do indivíduo e sua relação com a cultura, uma
vez que ela atua na construção do indivíduo que, por sua vez, ao recebê-la, modifica-a ao longo de sua
própria experiência de vida, reconstituindo-a num processo interativo infindável, mas também
devolvendo-a para a sociedade, dada a sua ampla possibilidade.
Illich (1975, p. 101), em analogia a um casulo, descreve a cultura com a função complexa de
projetar-se como “[...] um conjunto de mecanismos, de projetos codificados de regulação, de planos,
de regras e de instruções”. Nessa similaridade, percebe-se que o casulo da diversidade social é a sua
unidade de gestação, indissociável à sobrevivência do povo. Para o autor, ela propicia a regulação para
a manutenção do “equilíbrio vital” do indivíduo, mantendo-o vinculado às suas origens e
direcionando-o ao rumo existencial.

21

Referindo-se à influência da cultura nas sociedades, Laraia (1997, p. 70) atribui a esta o “[...]
modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos
sociais e mesmo as posturas corporais [...]”. O conhecimento da realidade auxilia na compreensão do
indivíduo que se apresenta de modo diverso, agindo como elemento facilitador para a aceitação deste
na maneira como se apresenta.
A sociedade pode ter gradualmente modificado o mundo em que está inserida, sendo que as
mudanças podem ocorrer de forma mais acelerada, incidindo com maior ou menor força na estrutura
social. Podemos citar como exemplo as mudanças promovidas pelo surgimento do capitalismo.
Segmentos culturais, que anteriormente partilhavam um sentimento de pertencimento à comunidade e
a reciprocidade era regra, hoje vivem isolados numa realidade desfigurada, que pouco remonta aos
tempos idos pela prevalência do individualismo e distanciamento.
Nesse ponto, a pesquisadora abre um parêntesis para uma observação pessoal, por ocasião de
sua fixação na cidade de Várzea Grande-MT, em 2000. Naquela época, era costume os vizinhos
colocar cadeiras na calçada ao entardecer, para ficarem proseando com membros da própria família e
vizinhança. Em tais ocasiões, sentia-se um clima de fraternidade e dizer bom dia, boa tarde, boa noite
e como vai, eram naturais. Com o avanço dos anos, a localidade que conservava hábitos provincianos
viu-se engolfada no frenesi do sistema capitalista, que criou novas demandas de consumo e maior
carga horária de trabalho para supri-las. Não se tinha mais tempo para tais momentos de descontração
e socialização. Ademais, a violência nutrida pelo citado sistema também contribuiu para a mudança
dos hábitos da vizinhança. Com a aquisição de melhores empregos e a realização de horas extras, que
representavam a oportunidade de elevação salarial, viu-se o reflexo da mudança do padrão de vida no
visual do patrimônio residencial. Tal fato não passou despercebido aos indivíduos mau intencionados.
A vizinhança não se considerava mais segura. Sentar-se em frente de casa deixou de ser algo
prazeroso, para adquirir um caráter de exposição imprudente. O antigo sentimento de contentamento e
tranquilidade se desvaneceu, sendo substituído por novos almejos, acompanhados de insegurança e
isolamento. Atualmente, mal os vizinhos se veem e nem ao menos se sabe o nome dos novos
membros da vizinhança.
Essa situação serve para ilustrar como os hábitos culturais podem ser ressignificados 6 em
tempo relativamente curto. O hábito de se sentar à porta foi alterado por outro, realizado dentro dos

6

De acordo com Fernández (1990, (apud CORRÊA DA SILVA, 2008), o termo ressignificar possui três sentidos
distintos: o dar um significado diferente; reafirmar, voltar a afirmar, firmar, (pôr) a firma e resignar-se, aceitar
a realidade. Assim, ressignificação consiste na capacidade do ser humano de, a partir da reflexão acerca de um
acontecimento outrora vivenciado, atribuir-lhe significados, ora distintos da significação realizada na época,
ora reafirmando-a. Isso permite que em outro momento de vida, o indivíduo utilize seus aprendizados de
forma nova, adaptados à situação com a qual se depara. Além disso, a ressignificação é um processo que
permite ao indivíduo atribuir novos sentidos a uma experiência passada, trazendo consequências para a forma
como se situa diante da sua história.

22

lares e onde as pessoas passaram a acessar as redes sociais, mantendo somente contato com parentes,
amigos e alguns vizinhos mais achegados.
Outro exemplo de como o capitalismo incide sobre a cultura é o que vem ocorrendo com os
povos indígenas. Em alguns lugares, costumes praticados anteriormente não encontram mais espaço de
realização, devido ao confinamento a pequenas faixas de terra que estão constantemente em disputa
por fazendeiros, ou projetos de “benefício nacional”. A caça tem sido prejudicada pelo desmatamento
nos arredores de terras demarcadas. A pesca inviabilizada pela contaminação das águas, devido aos
defensivos agrícolas, carreados para nascentes de rios pelas chuvas e lençol freático. No entanto, a sua
cultura, modo de ver o mundo, ligado à natureza, permanece interligado aos corpos que sofrem pela
sua privação natural e repercussão social.
Para fazer frente a todos esses desafios, os indígenas lançam mão da ressignificação, para
que a sua integridade cultural seja preservada e os costumes, que marcam os corpos, possam
sobreviver, fazendo a manutenção da lógica, na qual as regras convencionadas normatizam as relações
com conceitos compreendidos por todos. Funciona como uma linguagem não verbal. A racionalização
dos sistemas de representação é mantida pelo convívio social que a regulamenta.
Os sistemas simbólicos contrastantes entre si dão contornos à cultura, por meio das
peculiaridades existentes. Objetos ou seres, que em algumas sociedades são dedicados à veneração, em
outras se exprimem apenas na função atribuída pela materialidade no sistema, sem haver qualquer
ligação ritualística ou espiritual.
É por esse motivo que é um grande equívoco falar do indígena como se fosse um só povo.
São várias as sociedades com simbolismos distintos: “Na realidade, cada um dos grupos indígenas tem
suas especificidades relacionadas nos mitos fundadores. E essa identidade de cada um dos clãs é falada
e cantada” (ATHIAS, 2007, p. 106).
Ao se referir à essas sociedades, Grando (2009, p. 22) afirma que: “[...] as diversas opções
culturais as tornam distintas entre si ao passo que no espaço temporal são aprimoradas, usando como
recurso „tempo e espaço, na ordenação da Terra e do cosmos‟.” Percebe-se que as diferenças culturais
são paralelas à existência da sociedade e, para cada cultura, há uma explicação para a vida e a sua
perpetuação na relação com o meio em constante mudança.
Excetuando-se algumas comunidades localizadas em regiões remotas, a variedade cultural
fica exposta aos efeitos da globalização, trazida pela propaganda de produtos que obrigam as pessoas a
se adaptar a sua conformação, num momento histórico em que a palavra de ordem é homogeneização
cultural por ação do consumismo mercantilista, tentando causar uma ruptura com a cultura pautada na
solidariedade e diversidade. A injúria às sociedades que preservaram heranças culturais milenares pelo
efeito da globalização, em determinados casos se mostra irreversível.
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A cultura, como propriedade de todas as sociedades humanas, independente do tempo ou
local onde produzem a vida, está passando por um processo de modificação, no sentido de minimizar
as idiossincrasias manifestas no patrimônio diferenciado, de modo a encaminhar para que os povos se
tornem mais semelhantes e suas peculiaridades culturais sejam suprimidas pela integração, fator
fortemente marcado pelas políticas de “assistência” à população indígena.
Diante desse fato, sociedades tradicionais tentam elaborar resistência, expressa em
reivindicações, a fim de dar visibilidade ao flagelo cultural a que estão expostas num esforço de evitar
o processo de assimilação. A manutenção do patrimônio cultural é uma tentativa de preservação da
própria identidade.
Grando e Hasse (2002, apud GRANDO, 2009, p. 22) explicam o que é a cultura para um
povo:

Por exemplo, o espaço e o tempo do corpo. Esse território primordial onde a cultura
vive em cada indivíduo. O lugar onde ela se manifesta e se revela sensível, viva.
Dado que ela é aprendida desde o nascimento, admite-se que, até mesmo antes, é
transmitida pelos mais velhos aos mais novos. Estes recebem-na sem contestação,
inscrevem-na profundamente nas suas estruturas psicofisiológicas a partir de sua
sensibilidade. Constituem as primeiras marcas, aquelas que vão ficar mais
profundamente inscritas, integradas, no indivíduo. Impossível abandoná-las sem
sofrimento.

A cultura manifesta-se viva no íntimo de cada pessoa. Por ser passada de geração em
geração, é assimilada se constituindo numa marca social. Tal sinal identificador é algo muito presente
nas sociedades autóctones, representando seu acervo cultural. Mudanças drásticas no padrão
sociocultural de um povo vêm acompanhadas de penúria.
A partir desse entendimento podemos compreender a importância que a cultura representa
para os povos nativos, e a necessidade de mantê-la viva para que tal patrimônio possa figurar entre as
riquezas do grupo étnico, a fim de que seus detentores não sejam penalizados pela imposição de outro
modelo social.
Não se quer dizer com isso que a cultura permanecerá a mesma por longos períodos, mas
como um processo de construção histórica, ela desconhece a face da estatização, apresentando-se num
constante dinamismo projetado diretamente sobre os corpos. Nessa corrente vital, concordamos que,

"não há ser humano que não seja transformado pela sociedade em que se encontra, tampouco
existe sociedade que não se funde na autonomia com que seus membros participam do
programa que ela estabelece" (ILLICH, 1975, p. 100)
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Tal movimento, naturalizado pelo cadenciamento da vida, é algo desejável, mas torna-se
pernicioso quando a credulidade referente à soberania cultural rechaça outras realidades, denegando a
coexistência.
Portanto, a cultura se expressa não em um corpo singular, mas plural, uma vez que existe um
corpo social, com representações simbólicas que influenciam toda a sociedade, com o objetivo de
tentar homogeneizá-la. Obtém-se, então, o alinhamento com Csordas (2008, p. 145 apud NEVES;
SOUZA, 2015, p. 12) que “[...] o corpo é um ponto de partida produtivo para analisar a cultura e o
sujeito.
Tendo sua trajetória delineada através da cultura, o corpo, para chegar a um ideal esperado, é
tecido ao longo da vida. A concepção de corpo que temos não é fruto de uma ascendência próxima ou
facilmente identificada, antes, é remetido aos períodos distantes da nossa contemporaneidade. Se
referindo ao corpo social, disse Freire (1980, p. 65) que é impossível “[...] entender o seu sentido
anunciador, sem uma visão de ontem”.
A imersão temporal traz ao presente as marcas da cultura sobre o corpo, nas técnicas mais
simples, enquanto natureza humana nas suas experiências e vivências: “[...] como Mauss, um dos
primeiros, soube mostrar, sublinhando como nossos gestos mais “naturais” são fabricados pelas
normas coletivas” (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008a, p. 7).
A construção do corpo inicia-se na gestação, pois, de acordo com a cultura, este receberá
tratamento apropriado para a saúde do futuro herdeiro. Algumas sociedades são pautadas pelas regras
culturais onde se faz presente a proscrição de certos alimentos e prescrição de outros. O cuidado com o
corpo materno, os hábitos sexuais, a forma de andar, a maneira de parir, convergem no objetivo de
produzir um corpo imbuído da missão de perpetuação da sociedade.
Por ocasião do parto, o corpo da criança é marcado pela forma de nascimento, que é um
reflexo da cultura da sociedade onde nasce. Com o crescimento e desenvolvimento da criança, os
cuidados que lhe são dispensados fazem-na entender o que é considerado desejável como rotina de
manutenção do seu corpo social.
Através do processo de crescimento e desenvolvimento, o corpo passa a produzir-se
culturalmente, pela modelagem social, pela cosmologia da sociedade de pertencimento. O indivíduo
recebe a herança social, sendo sua identidade construída pelas dimensões orgânica, afetiva, intelectual
e pela consciência de si mesmo:

Esta concepção de corpo se pauta na compreensão da teoria do desenvolvimento da
pessoa walloniana, para quem a “consciência de si se dá no mesmo caminho que o
desenvolvimento da consciência do mundo”, pois para este teórico há uma “relação
recíproca entre vida emocional e vida intelectual” uma vez que condena “toda
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espécie de determinismo fisiológico, atribuindo importância à transmissão do
patrimônio cultural [...] valorizando a ação educativa” (GRANDO, 2014, p. 147).

Para ilustrar o que Wallon se refere, uma criança gestada por uma mãe boliviana e criada
num lar europeu terá o comportamento ditado não pela herança biológica, mas pelo acervo cultural a
que foi exposta, ou seja, a ausência do determinismo biológico fará com que ela adote
comportamentos assimilados pela cultura da sociedade onde cresceu.
Mas deixando lado a questão do determinismo, avancemos para a compreensão de que,
mesmo não sendo estática e ocorrendo variações em muitas das suas práticas, a cultura preserva a sua
característica de marcar o corpo.
Um exemplo próximo, de como a cultural é constantemente renovada por acréscimos ou
subtrações de práticas, tomando como referencial a população cuiabana, podemos citar o povo Bororo,
de Meruri.
Segundo Vietler (apud GRANDO, 2004), a tradição dita que uma criança, desde antes do seu
nascimento, tem o corpo preparado por rituais realizados pela mãe. Ao vir ao mundo, o recém-nascido
tem sua testa, nariz e queixo espremido pela palma da mão da mãe, para que fiquem curtos e
achatados, a fim de receber os enfeites que lhe serão inseridos no ritual de nominação. A definição de
quando realizar tal ritual fica a cargo do pai do bebê. O padrinho, aquele que irá perfurar o local da
inserção do adorno, é escolhido pelo chefe do clã. Tal ritual deveria acontecer entre o sexto ou sétimo
dia após o nascimento. Os labretes (ornamentos para lábios), inseridos pela perfuração do lábio
inferior da criança do sexo masculino, serão trocados, conforme a criança cresce. As meninas recebem
perfuração nos lóbulos da orelha.
A seguir, passa-se um tipo de resina no corpo da criança e recobre-o com penas brancas de
pato selvagem, deixando apenas o rosto de fora. Na sequência, um parente a ergue em direção ao sol
nascente e lhe nomina. Esse ritual transmitirá identidade a outros e a si próprio.
De acordo com Grando (2014), embora atualmente não se realizem mais rituais da
nominação, com a perfuração de lábios e orelhas em recém-nascidos, os demais costumes,
relacionados aos parentes e metades exogâmica7, são observados.
O corpo da criança vincula-se às graduais representações e absorve os signos do meio, pois,
como afirma Medina (1990, p. 66), o corpo em construção, nas fases de crescimento e
desenvolvimento, “[...] vai sendo cada vez mais um suporte de signos sociais”. À medida que o
indivíduo cresce ele é investido de representações culturais refletidas no e pelo seu corpo.

7

Metades exogâmicas: De acordo com Kurovski (2009), trata-se de uma forma de organização dualista, com
fundamento mítico atuando para a escolha de cônjuges e para alianças políticas. Exprimem uma visão
bipartida de mundo, na qual tudo pode ser repartido em duas metades.
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O abandono de certos costumes evidencia que as transformações do corpo se estabelecem,
também, numa relação histórica e temporal, mas a base cultural que estabelece os padrões da cultura 8
se mantém mesmo depois de profundas alterações culturais. Assertivamente, o corpo firma-se como
“[...] como matriz simbólica em que a cultura se inscreve com base nas relações estabelecidas na
história, no tempo e no espaço de cada grupo étnico” (GRANDO, 2004, p. 205)
O portfólio cultural é continuamente renovado dentro dos limites estabelecidos, para que
possa continuar a existir, e o corpo, como não poderia deixar de ser, acompanha tais oscilações.
A cada etapa percorrida, o corpo expõem-se aos elementos norteadores, que são as regras
elaboradas pelo percurso histórico de um povo e as adaptações advindas do meio natural, aplicadas aos
seus membros no momento de existência social. Herder (apud CUCHE, 2002, p. 27) considera que as
culturas exprimem “[...] à sua maneira um aspecto da humanidade. Na realidade cada povo, através de
sua cultura própria, tem um destino específico a realizar”. Há de se concordar com o autor, pois, é
notado alhures que a cultura instituída influencia de tal forma a vida social que os indivíduos transitam
nesse espaço buscando o sentido de sua existência e tomando medidas para alcançar metas,
encontrando seu ponto de equilíbrio. Tal processo de construção permite que o corpo seja reconhecido
e confirme sua identidade étnica, definindo o indivíduo na sua totalidade e, ao mesmo tempo, dandolhe o espaço para desconstruir o que deixa de ser considerado significativo e reelaborar ou
ressignificar suas práticas no fulcro das experiências vividas.
Por buscar na cultura um mecanismo de apropriação dos seus membros/corpos, a sociedade
se sustenta tornando-os sujeitos à hegemonia, mas frouxo o suficiente para que possa protagonizar o
seu percurso com a construção de novos saberes e fazeres.
Como exemplo de hábitos ressignificados por uma nova moldura cultural que se admite a
cultura enquanto mecanismo de apropriação dos seus membros/corpos, citamos o costume do banho
na sociedade ocidental.
Houve épocas em que o banho não tinha apenas a função de higienização corporal,
constituindo-se em momento de socialização. Como evidenciado na história do corpo, estudada com
Corbin, Courtine, Vigarello (2008a; 2008b) e Rodrigues (2006), as casas de banho públicos eram
frequentadas por figuras da elite, que pretendiam, em tais ocasiões, discutir sobre negócios, política ou
mesmo discorrer sobre trivialidades do cotidiano. Com o tempo, tais lugares deixaram de ser
exclusividade de alguns, para ser mais amplamente frequentados.
Os dados informam que, antes do século XIX, o chuveiro e a banheira eram desconhecidos
da maioria da população, e o acesso às instalações hidráulicas novamente restritas às minorias
elitizadas, devido à limitação tecnoestrutural existente. Ter acesso aos meios de promoção da higiene
8

Para Ruth Benedict (1974, p. 14), padrões da cultura referem-se a um “[...] conjunto definido de costumes,
instituições e modos de pensar”.
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corporal era privilégio para poucos, que nem sempre o aproveitavam, uma vez que a lavagem do corpo
era uma atividade temida, visto que envolta por tabus.
O banho, enquanto processo de higienização, foi repudiado com veemência: “A água
permanece um meio mal dominado, suscetível de abalar o organismo. Ela perturba, impressiona, até
enfraquece quando,

quente,

toma insensivelmente suas partes”

(CORBIN; COURTINE;

VIGARELLO, 2008b, p. 376-377).
Predominava a ideia de que o líquido pudesse invadir os tecidos do corpo, causando-lhe
deletério: “Daí a necessidade de limitar a frequência desse banho, concebido para a limpeza: É preciso
tomar um, no máximo, cada mês”.
O que nos parece hilário já foi aceito como verdade absoluta, o banho seria mais prejudicial
do que benéfico.
De acordo com os autores citados, ideais constituíam os banhos que privilegiavam apenas
algumas partes do corpo, pelo processo de esfregaço. Panos umedecidos eram utilizados também para
a higienização.
A utilização de fragrâncias para alterar o odor dos corpos, recebia incentivos, reforçados pelo
uso de vestuário branco, indício de limpeza. Qualquer tipo de lavagem seria um exagero dispensado ao
corpo. Banhos mornos, quentes ou frios deveriam ser procurados apenas em determinadas situações
bem definidas, que, na maioria das vezes, vinculavam-se a prescrição médica. Aceitava-se o banho
como tratamento para algumas enfermidades. Na sua lógica, tais sociedades construíam corpos sob a
égide das suas crenças e valores.
Mas, como as práticas e ritualizações do corpo são alteradas pelo próprio curso vital, a
cultura foi sendo moldada para hierarquizar e dar condição para o nascimento da ciência.
Os autores da História do Corpo registraram que, com o advento da “descoberta
microbiana”, tendo como aporte a melhoria da tecnologia, o consciente social desvela-se pela
importância atribuída à limpeza, relacionando-a com a saúde (COURBIN; COURTINE;
VIGARELLO, 2008b, p. 390).
Segundo a história levantada por Corbin, Courtine e Vigarello (2008a; 2008b), no final do
século XIX, na Europa, ocorreu uma reviravolta nos conceitos de higienização e demais cuidados com
o corpo. O menosprezado e até contraindicado banho passou a ser sinônimo de hábito saudável entre
os indivíduos, indicativo que permanece presente em nossa sociedade.
Esse é apenas um fato que ilustra o quanto o corpo esteve e ainda está comprometido com os
costumes sociais que estão em constante mudança, agindo em consonância com suas representações.
Além de reger sobre os costumes a cultura favorece a estabilidade social. Conforme descrito
por Malinowski (1944, p. 59): “[...] a cultura como produto do esforço do homem e como meio para
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atingir os seus fins-meio que lhe permite viver e criar [...] certo grau de segurança [...].” Este
sentimento de segurança criado pela cultura é algo benéfico, pois cria as condições para desenvolverse em seu potencial evolutivo.
A organização social torna-se indispensável como afirma Geertz (1989, p.83):

[...] não dirigido por padrões culturais – sistemas organizados de símbolos
significantes – o comportamento do homem seria virtualmente ingovernável, um
simples caos de atos sem sentido e explosões emocionais [...]. A cultura, a totalidade
acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento à existência humana, mas
uma condição essencial para ela [...].

Concordando com Geertz (1989), o corpo deva zelar pelos “padrões culturais”, que ordenam,
como regras, o convívio social e a própria sobrevivência. Alheios a tais normas, o instinto seria
mecanismo de evasão das vontades, uma anarquia de corpos realizando atividades conflitantes e
ameaçadoras à própria existência da sociedade que o constituiu, porém sem a orientação cultural, visto
se constituir em comportamento semelhante ao dos animais.
Demonstrando porque a busca pela coesão no sistema cultural é objetivada, Rodrigues
(2006, p.14) afirma que se possibilita: “[...] a certeza e segurança onde é definido[...] temor,
insegurança e confusão quando é indeterminado e impreciso.”
A cultura visa promover segurança por se determinar e se fazer compreender o que é
esperado na sociedade, facilitando a sua condução. Na oposição encontra-se o medo e as incertezas,
zonas que as sociedades conscientemente evitam, mas numa contradição acabam mergulhando
iludidas pelo falso brilho de um sistema facilitador de suas ações e, portanto entendido como
culturalmente benéfico. O instinto relacionado ao temor do desconhecido acaba sendo neutralizado.
O compartilhamento dos símbolos agrega os indivíduos em blocos culturais, fortalecendo-os
enquanto sociedade e promovendo as condições para o continum desta.
Não obstante, ressaltamos que o desejo de ordem social deve ser fruto do planejamento de
cada sociedade, segundo o consenso entre seus membros.
É percebido a cada construção cultural que rege o corpo tenta-se imprimir controles que
mantém o rigor social e a preservação dos aspectos da cultura, que acreditam ser os melhores para o
grupo.
Embora a preocupação com a manutenção da cultura seja salutar, impor sua visão de mundo
sobre sociedades minoritárias pelo uso da força, sob o pretexto tutela, cria zonas de instabilidade para
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as duas sociedades em relação, visto que, por semear o espírito de etnocentrismo 9, a dominante pode
facilmente evoluir para uma iniquidade desenfreada, gerando repressão, calcada no desejo de
assimilação, para a subjugada.
Daí a necessidade de mecanismos que mantenham o homem em relação com outros que
compõe a sociedade, para que, no fortalecimento dos vínculos, utilize a organização enquanto
instrumento de preservação do corpo social. Lévi Strauss (1949, p. 96 apud RODRIGUES, 2006, p. 9),
após concluir seu trabalho, engendrou a teoria de que: “[...] a atividade do espírito humano é a de um
estruturador inconsciente que funciona como um ordenador do relacionamento entre o homem e o
mundo [...] porque precisa determinar e sistematizar”.
A indelével ideia de proteger o corpo social faz com que qualquer movimento evocativo de
estranheza seja interpretado com desconfiança, como potencialmente perigoso. Rodrigues (2006, p.
15) relembra que Mary Douglas nomeou algumas fontes de perigo social de “coisas anômalas” e
“coisas ambíguas”. Conforme descreve o autor, as “anômalas” se referem às que “não preenchem
determinado conjunto ou série”, sendo as “ambíguas passíveis de duas interpretações”. Caracterizamse pelo potencial da exposição dos indivíduos a eventos que são encarados como “fonte de perigo”.
(RODRIGUES, 2006, p. 16).
Para que possamos entender o que se quer dizer, ilustramos com um exemplo de anomalia e
ambiguidade apontado pelo próprio autor (RODRIGUES, 2006). A primeira é ilustrada pelos tipos de
mortes em um hospital, não inerentes ao ambiente nosocomial, tal qual um técnico em radiologia
morrer eletrocutado após a manipulação incidental do seu equipamento de trabalho. A segunda, por
fatos que nos intrigam, como a possibilidade de o sapo poder estar vivo e, ao mesmo tempo, ser frio.
Cada uma das coisas, ao seu modo, representa algo ameaçador para a ordem social. Seria aceitável à
ordem que o técnico de radiologia morresse em decorrência de alguma patologia vinculada ao seu
ambiente de trabalho. Ou, então, que o sapo só ficasse frio quando estivesse morto.
Seguindo a linha de raciocínio do mesmo autor, é notado que aos desconhecidos ou ao que
pouco se conhece, pelo raro contato, são atribuídas as ambiguidades e anomalias.
Na Idade Média, pessoas anômalas, mais especificamente mulheres visionárias, foram
queimadas como bruxas, por fugirem de uma realidade preconcebida para elas, sendo que os
epilépticos eram exorcizados pelas lâminas de carrascos. De acordo com Illich (1975, p. 57), “[...] a
definição de anormalidade muda de uma cultura para outra”.

9

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, sendo todos
os outros pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossa definição do que é a
existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade se pensar a diferença; no plano afetivo,
como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc. (ROCHA, 1988, p. 5).
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Os indígenas, ambíguos por serem índios e ainda assim humanos, realidade inconcebível na
visão dos colonizadores, foram alvo de dizimação, por apresentarem comportamentos que não se
enquadravam no que era considerado aceitável pelos europeus.
Em toda a história humana estão presentes as marcas geradas pelo medo que o desconhecido
pode causar a uma sociedade hegemônica. Com semelhantes comportamentos se perderam muitas
oportunidades para um diálogo com o Outro, no sentido de aprender da diferença e utilizá-la para o
crescimento, numa relação de vantagens bilaterais.
Infelizmente, quando se pensa em sociedade, a concepção de uma coletividade voltada para a
uniformização do entendimento do todo promove a segregação dos diferentes, por meio de
procedimentos e atitudes discriminatórios. Em alguns casos, a penalidade por ser ou pensar diferente
pode ser a morte, porém em outros contextos se concede “o beneplácito” da retratação, como
aconteceu a Galileu Galilei que, embora não concordasse com as verdades da época sobre a terra e os
demais planetas do sistema solar, foi:

Condenado, [e] obrigado a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde
declarava que o sistema heliocêntrico era apenas uma hipótese. Contudo, em 1632,
ele voltou a defender o sistema heliocêntrico e deu continuidade aos seus
estudos. Em 1642, ele morreu cego e condenado pela Igreja Católica por suas
convicções científicas. [...] A mesma instituição que o condenou o absolveu muito
tempo após a sua morte, em 1983 (SUA PESQUISA, 2015, p. 03).

Para homogeneizar a aceitação do que foi decidido pela sociedade e proteger a fragilidade do
sistema social, lança-se mão da disciplina. Ela, por sua vez, vale-se de uma ferramenta muito útil: a
educação, que pode vir a trabalhar na promoção da moldagem intelectual, predispondo os corpos à
aceitação das imposições, na tentativa de evitar alienações ou insubordinações. Nesse processo, a
educação tem a sua parcela de contribuição por interiorizar, nas mentes, os símbolos sociais
pretendidos para a comunidade. É assim que acontece em relação aos livros didáticos que falam sobre
“o índio”. Eles conduzem o aluno a uma viagem no tempo com a visão colonizadora.
Certa vez, presenciei algo incomum. Após chegar da aula, o netinho de uma amiga, mostrou
para os avôs e para mim, que era a visita, o desenho que havia colorido para o Dia do Índio. Logo
recebeu elogios pelo esmero na arte apresentada. Todo envaidecido perguntou: vovó eu posso ter um
índio? Todos riram naquele momento. O avô percebeu que o netinho não entendia o que era um
indígena e passou a dar algumas explicações. No ínterim comecei a imaginar que tipo de informação
fora passada àquela criança, sobre o indígena e como o professor compreendia as questões
relacionadas ao assunto. Certamente é motivo de preocupação, que embora estejamos em pleno século
XXI e pessoas, principalmente as formadoras da nação tenham ainda, cristalizadas conceitos arcaicos
sobre as sociedades indígenas.
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Por vezes, essa educação é questionada quando se mostra conflitante com a cultura praticada
pela família. A intersecção da educação com a cultura deveria presumir que a primeira não
antagonizasse com a segunda, mas que resultasse numa ação de sinergismo.
Porém, quando utilizada com a finalidade de criar corpos pensantes, a educação constitui
sujeitos críticos e reflexivos quanto aos possíveis benefícios da relação entre indivíduos de diferentes
corpos sociais e os aprimoramentos advindos desta. Quando assume esse compromisso com a
sociedade, procura incessantemente, por meio da reflexão, uma ação de humanização, que considera o
indivíduo em todas as suas facetas aproveitando-se da sua bagagem existencial para a construção de
saberes compartilhados no exercício da liberdade cultural. Desta proposta, surge uma realidade criada
pela educação, continuamente transformada por ela. O convívio intercambiável tanto pode ratificar os
seus saberes e fazeres como pode engendrar questionamentos quanto à validação das normas na sua
apropriação, causando, em última estância, uma quebra de paradigmas, mobilizando no sentido da
ressignificação do aprendido.
Tal lógica converge para a afirmação de Rodrigues (2006, p. 10), que a sociedade não é
simplesmente uma: “[...] „coisa‟, mas uma construção do pensamento.” Essa “construção de
pensamento” é algo internalizado, cujos reflexos se mostram no cotidiano. Tal construção não é
elaborada de uma hora para outra, mas é resultado de uma jornada histórica, visto que promovida pela
sociedade e, ao mesmo tempo, ao ser reelaborada nos corpos, incide sobre esta que irá usar tal recurso
para novas repercussões, recebendo, como devolutiva, sua influência.
Os signos podendo começar a ser repensados sob um novo olhar e pelo caráter de difusão,
logo é compartilhado por todos. Devido ao perfil inquiridor do homem, o pensamento está sujeito a
diversas apreciações, questionamentos e resoluções, pois, ao materializar-se, reproduz a sua natureza
em corpos sujeitos a variantes.
Vale lembrar que o sistema de representação funciona como pedra angular na estruturação de
um saber social coletivo, estabelecendo o alinhamento de uma determinada lógica racional, mantendo
o controle e servindo como diretriz.
Para Ribeiro (1985, p. 127):

Cultura é a herança social de uma comunidade humana, representada pelo acervo
coparticipado de modos padronizados de adaptação à natureza para o provimento da
subsistência, de normas e instituições reguladoras das relações sociais e de corpos de
saber, de valores e de crenças com que seus membros explicam sua experiência,
exprimem sua criatividade artística e a motivam para a ação.

Diante de tal exposição, podemos concluir que a cultural é dinâmica, heterogênea e
aprendida. Como parte de uma herança social, a cultura é dinâmica e também heterogênea, porque
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cada indivíduo reelabora, através dos mecanismos internos e externos, sua manifestação cultural.
Trata-se de um processo educativo, no qual os indivíduos por ele envoltos aprendem o comportar-se
culturalmente.
Alguns povos tentam resguardar a sua tradição cultural através do isolamento geográfico.
Não obstante, independentemente do quão tradicional se apresente, todas as culturas estão sujeitas aos
efeitos do dinamismo cultural entabulado pelas forças internas - variações do modo de entender o que
já está posto - e externas, outras culturas que buscam a integração no sistema ocidental.
De acordo com Ribeiro (1985, p. 128), tal dinamismo cultural pode ser engendrado pela:
“[...] criatividade através de invenções e descobertas” ou pela “[...] difusão através dos contatos entre
povos [...].” No primeiro caso, o das forças internas, as sociedades como um todo passa por etapas
evolutivas do ponto de vista social, nas quais suas práticas vão sendo aperfeiçoadas e mudanças no
modo de saber fazer e saber passam por reexame.
No segundo caso, o das forças externas, a experiência tem mostrado que, pelo contínuo
contato entre sociedades diferentes, paulatinamente, atitudes, costumes e comportamentos são
incorporados, não raro, com a submissão das sociedades mais conservadoras às com maior aparato
tecnológico.
Alhures, esse contato frequente com outras culturas pode causar deslocamentos culturais,
que, a médio e longo prazos, trarão alterações profundas nos seus símbolos, conduzindo para uma
ruptura do pensamento lógico coletivo nas representações sociais.

Uma vez desprovida de

representação simbólica comum a todos, a sociedade sofrerá cisão de signos caminhando para a
supressão e integração a uma sociedade de simbologias dominantes.
Os sistemas culturais empenham-se pela sua preservação, mas enfrentam dificuldades diante
de um sistema baseado em bens e trocas, que se mostra atrativo e alternativo, oferecendo receitas
prontas de como melhor viver.
Sociedades inteiras são expostas às imposições advindas da propaganda, que é uma forma de
manipulação cultural, colocam-se sobre o jugo de instâncias mercantilistas superiores no interesse
capitalista10, que prontamente assume o papel de tutor das ações criando uma linha de produção de
corpos inertes sujeitos às vontades do mercado, numa explícita contraposição aos valores culturais
adquiridos.
Quanto maior a complexidade tecnológica de uma sociedade mais se presencia a busca por
inovações nas suas respostas, que a expõe a oscilações nos seus valores, condição comum no
capitalismo, sistema que cultua um desejo insaciável de contínuo progresso, invadindo todos os
10

Para Catani (1995, p. 8) na perspectiva histórica “[...] capitalismo se refere não apenas um sistema de produção
de mercadorias, como também num determinado sistema no qual a força de trabalho se transforma em
mercadoria e se coloca no mercado como qualquer objeto de troca”.
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espaços e fazendo os corpos lançarem-se numa expansão de desejos que extrapolam os limites
culturais, a ponto de negar, em nome do progresso, os direitos do semelhante, o Outro.
Em períodos anteriores, poderíamos dizer que as ressignificações culturais sempre
ocorreram, visto que pertencem à esfera axiológica, e os homens não se conformam a um proceder
indefinidamente, por fazer parte de sua natureza questioná-lo e modificá-lo. No entanto, as alterações
aconteciam de forma mais lenta.
Porém, com a Revolução Industrial 11, os costumes sofreram inúmeras alterações,
impulsionadas pela reorganização do trabalho, fazendo com que houvesse maior concentração da
população em cidades, o que redundou não só na alteração das rotinas das famílias, mas também na
instância maior da sociedade.
Essa movimentação social criou um modelo ocidentalizado que extrapolou a Europa e se
difundiu para outros continentes, fazendo com que os hábitos nos últimos, fossem influenciados pelo
paradigma europeu. Tal influência incidiu diretamente em culturas com costumes tradicionalmente
conservadores, provocando uma remodelação na sua cultura. As relações entre os povos permitiram a
construção e consagração de novas culturas. Toda a miscigenação cultural contemporânea foi
orientada por um sistema de encaldeiramento de diversas culturas, promovendo fusão e resultando em
novas culturas.
Nesse ponto, abrimos um parêntesis para destacar a distinção que Marcel Mauss (1974) faz
entre civilização e sociedade, considerada importante para dar prosseguimento ao assunto. Destaca o
autor que uma civilização pode ter em sua composição diversas sociedades. Para explicar tal
pensamento, utiliza o exemplo da Índia, uma civilização composta por várias sociedades que estão
divididas em um sistema de castas12, cada qual subordinada a um conjunto de regras. As castas
diferem entre si na perspectiva “religiosa, jurídica, moral, política, econômica e familiar”. (MAUSS,
1974 apud OLIVEIRA, 1979, p. 30).
Similarmente, a civilização brasileira possui diversas sociedades, dentre elas as compostas
por povos autóctones.
Os indígenas com maior contato com a sociedade ocidentalizada, pertencentes a um sistema
social específico, podem trazer no seu corpo evidências da ocorrência de fenômenos da civilização,
pois, embora tenham um sistema de símbolos matricial este foi adaptado à sua realidade presente.

11

Segundo o dicionário informal online, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram
na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dela foi a substituição do trabalho artesanal
pelo
assalariado,
com
uso
de
máquinas.
(Disponível
em:
<http://www.dicionarioinformal.com.br/revolu%C3%A7%C3%A3o%20industrial/> Acesso em: 20 dez.
2014).
12
De acordo com o dicionário informal online, castas são sistemas tradicionais, hereditários ou sociais de
estratificação com base em classificações, tais como raça, cultura, ocupação profissional, entre outras.
(Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/castas/> Acesso 24 dez. 2014).
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Numa síntese histórica de como o corpo ocidental constituiu-se culturalmente, ou seja, a
trajetória de sua fabricação 13 faz-nos entender a razão para adotarmos a compreensão atual.
Os filósofos gregos, na Antiguidade, anelavam a beleza das formas e virtuosidade do caráter,
os soldados, na mesma época, pensavam em corpo enquanto instrumento apropriado para a guerra e
com capacidade de reprodução de novos soldados fortes e saudáveis.
Em períodos distintos da Idade Média, ao corpo, ora era concedido o direito a todas as
práticas que julgasse prazerosa, por mais libertinas e extravagantes que pudessem ser, ora as suas
ações eram reprimidas em nome da salvação da alma. Com o empoderamento da Igreja católica, que
se tornou tutora do comportamento dos indivíduos, instaurou-se a culpabilidade do corpo pelos
pecados capitais e a ele recaiam as penalidades e os mecanismos de controle.
No Renascimento ocorreu uma ruptura com relação às estruturas medievais, ocasião em que
ocorreu a revalorização da cultura greco-romana, deixando o corpo de ser ocultado para receber a
contemplação de artistas que o expõem à apreciação pública.
Paralelamente, a ciência passa a demonstrar profundo interesse pelo corpo, na busca pela
compreensão de seu funcionamento.
Com o surgimento do capitalismo, o corpo assumiu a forma de instrumento voltado para a
produção de bens de consumo. Um corpo que se assemelhava a máquina e que deveria estar em
constante movimento para produzir riquezas.
Para regulamentar as práticas trabalhistas impostas ao corpo, a presença de movimentos
sindicais criou, na classe trabalhadora, a consciência da importância dos seus de direitos, fazendo os
trabalhadores perceber-se enquanto indivíduos, e não como meras máquinas, voltadas para um sistema
famigerado por produção.
Na sociedade Contemporânea14, o corpo é enfocado sob ângulos diversos. O corpo viciado
em trabalho, inconscientemente manipulado pelo capitalismo; o corpo utilizado voluntaria ou
involuntariamente a serviço da ciência, para testagem de novos fármacos; o corpo escultural, alvo de
frenética busca para se atingir o ideal imposto; e o corpo representativo da unicidade pessoa-corpo,
desconstruindo a dualidade do indivíduo.
O posicionamento do corpo na sociedade faz com que o percebamos como o produto da
construção sociopolítica, cultural e histórica aponta para uma transição cultural.
Este caminhar histórico, em parte nos conduz ao entendimento do que vem a ser a cultura da
sociedade brasileira, engendrada pela moldagem de vários séculos e povos, que, condicionados a
13

Fabricação ou construção do corpo são termos escolhidos para referir-se ao processo de formação do corpo
como um todo, com base no referencial teórico escolhido.
14
Entende-se por Idade Contemporânea o período inserido entre os séculos XIX até o presente (FERREIRA
SANTOS, 1986).
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exposição e mudanças políticas e econômicas, promovidas, dentre outras coisas, ao avanço industrial,
formularam a cultura brasileira.
O corpo brasileiro torna-se um corpo multicultural e multicausal, que, numa dialética,
prossegue moldado e remodelado de acordo com os diversos fatores da sociedade na qual os
indivíduos pertençam. Conforme a trajetória da sociedade, ela recebe influências externas,
internalizando-as e traçando frequente reconfiguração na cultura que incide sobre os corpos,
possibilitando num infinito processo de modelagem.

1.2 A formação do corpo brasileiro

Em meio à plurietnicidade cultural, existe a possibilidade da ocorrência do choque de
culturas quando há o encontro de duas ou mais delas, marcadas por uma estrutura social, política,
religiosa e econômica diferentes entre si, ao passo que a interculturalidade não se faz presente.
O encontro interétnico é comum no Brasil, onde coexistem a cultura autóctone e a cultura
com raízes na Europa e na África.
Entretanto, não queremos com isso afirmar que haja uma segregação no interior da sociedade
brasileira entre descendentes africanos, europeus e indígenas, mesmo porque até a literatura explica
que a população brasileira atual é uma miscelânea, resultante da relação europeu x indígena, europeu x
africano e indígena x africano. Como disse Darcy Ribeiro, a Nação brasileira é,

[...] diferenciada de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por
uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas
oriundos. [...] A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da
versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por
coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos (RIBEIRO, 1995,
p. 19).

Nessa medida, o corpo do brasileiro exterioriza a sua composição genética. Há brasileiros
com uma variedade fenotípica: altos, baixos, medianos, anões, negros, indígenas, brancos, pardos, com
cabelos lisos, anelados, enrolados, crespos, loiros, castanhos, pretos e ruivos. No nosso entorno, é
facilmente vista a marca de tal mestiçagem. Ela se apresenta também por meio das diversas religiões
praticadas: das evangélicas ao candomblé e venerações tribais.
Embora exista esse encaldeiramento, existem ainda os povos descendentes dos nativos, fruto
do cruzamento com os mesmos nativos, ou não, que vêm lutando para preservar a cultura ancestral,
formando um pequeno conglomerado encarregado da difícil tarefa.
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Cabe uma ressalva sobre quem representa o brasileiro nativo das terras “descobertas” em
1500. Pagliaro (et al., 2005) elucidam o número da população indígena existente no Brasil por ocasião
da chegada dos europeus. Os autores apontam três fontes que dão uma estimativa populacional. A
primeira delas é de Keneddy G. Perz (2000), que fez um cálculo que variou de 800 mil a 5 milhões. Já
Steward (1949) estimou uma população de 1,1 milhão de habitantes. A terceira fonte citada foi
Denevan (1976), que fez um cálculo estimativo com base numa área determinada, a que chamou de
Grande Amazônia (área leste e sul dos Andes, região norte do Trópico de Capricórnio-excetuando a
região do Chaco e incluindo o nordeste do Brasil), a população indígena seria de, aproximadamente,
6,8 milhões (PAGLIARO; AZEVEDO; SANTOS, 2005, p. 16).
Comentando os efeitos do contato indígena com sociedades não indígenas, Pagliaro (et al.,
2005) recorre ao estudo de Steward (1942), que acusou o decréscimo de populações indígenas, no
Brasil, para 500 mil, em 1940.
Mas, segundo o censo realizado em 2010, houve um aumento nacional na população
autodeclarada indígena para 817.963 pessoas. (IBGE, 2010)15. Se considerarmos aquelas pessoas que
não se declararam indígenas, mas se consideram indígenas, mesmo tendo sido entrevistadas dentro de
terras indígenas, esse número sobe para 896,9 (IBGE, 2012a).
Com o incremento dos incentivos do governo para a população de baixa renda, nas quais os
indígenas foram incluídos, a partir da década de 2000, pesquisadores, demógrafos, antropólogos,
entenderam que a formalização de uma nova conjuntura política estaria ajudando a reverter a
invisibilidade sociopolítica desse segmento populacional.
Independentemente do número exato da população indígena existente no Brasil, por volta de
1500 dC., reconhecidamente estes foram os primeiros habitantes desta terra, e, portanto, seu povo
autóctone.
Ribeiro (1995) relata que, vitimizados pela gananciosa política lusitana, adicionada ao
manifesto desejo de cristianização que vinha ao encontro da estratégia da coroa, a nação indígena, e
com ela a sua cultura, foi sorrateiramente dizimada pela violência e também por doenças que o homem
branco transmitia ao corpo indígena.
Roberto (1987, p. 21) relata que houve “[...] uma verdadeira guerra de germes contra os
índios do Brasil. Segundo Davis (1978, 34), os arquivos médicos indicavam a introdução deliberada
de varíola, gripe, tuberculose e sarampo”.
Por terem os corpos indígenas um sistema imunológico capaz de debelar as infecções a que
se expunham, por serem estas desconhecidas até o momento do contato, acabaram sendo flagelados
por esse implacável inimigo invisível.
15

No Censo de 2010, o quesito cor ou raça migrou para o questionário básico.
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No ínterim, seus territórios, essenciais para a sua sobrevivência passaram a ser disputados
por causa da riqueza dos recursos materiais. A luta pela defesa de suas terras também ceifou um
contingente inumerável de vidas. De um lado, europeus desejosos das prósperas terras indígenas,
munidos de armamentos e, de outro, indígenas dispostos a pagar com suas vidas pela defesa do seu
território.
A anterior liberdade usufruída fora substituída pela escravização, sendo os indígenas
subjugados ao trabalho forçado. Grupos que apresentavam resistência à escravização foram dizimadas.
Parentes indígenas entregavam seus irmãos por meio de estratégias ardilosas elaboradas pelos
europeus e colonizadores nacionais, para enfraquecimento das aldeias.
A escravização contrariava o modelo social nativo, que sobrevivia dos frutos gerados em
suas terras, não havendo necessidade de acumular bens ou sobrecarregar os seus parentes com excesso
no trabalho. Inexistia a ideia de riqueza e pobreza vinculada a valores monetários. Todos eram livres
para entrar e sair de suas aldeias quando lhes conviesse. O trabalho exercido não estava associado a
uma tarefa penosa, mas a uma atividade natural do cotidiano, geralmente não gerando excedentes,
visto que a produção visava a sobrevivência da aldeia.
Grupos étnicos foram levados a acreditar que as belas mercadorias, desembarcadas das naus
e que lhes foram apresentadas eram prova de amizade, sem ao menos desconfiar o que tal ilusão lhes
custaria. O escambo era um meio fácil dos europeus conseguirem as riquezas que queriam.
Em se tratando dos ritos e tradições, os jesuítas exigiam, em nome de Cristo, valendo-se da
catequização, que os indígenas abrissem mão dos seus cultos ritualísticos idólatras para que pudessem
estar à altura da graça da salvação de suas almas.
As alianças matrimoniais extrapolavam sua comunidade autóctone, europeus privados de
mulheres europeias viam nas indígenas a possibilidade de realização de todos os seus desejos carnais,
além de as terem como escravas domésticas.
Por volta de 1560, a sociedade recebia navios negreiros com inúmeros escravos trazidos do
continente africano e que passaram a compor a estrutura comunitária Eram eles considerados mais
diligentes que os indígenas.
O patrimônio etnocultural indígena passou a ser remodelado. Todo acervo existente antes do
branco aportar na terra foi sendo dissipado e das relações constituídas gestou-se um novo povo: o
brasileiro, que atualmente conserva marcas daquele período colonizador, e os profissionais, dentre eles
os enfermeiros, certamente foram influenciados, dependendo do seu nível de compreensão e
desvinculamento das raízes colonialistas.
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CAPÍTULO II
O ENFERMEIRO E A SUA FORMAÇÃO SOBRE O CORPO E O CUIDADO

2.1 A cultura como produção dos saberes e fazeres do corpo: uma reflexão sobre a
trajetória da biomedicina

O cuidado de enfermagem surge da necessidade de promover, manter e restaurar a saúde. A
concepção de saúde e doença, no entanto, está diretamente relacionada à axiologia cultural, ou seja, o
ter atenção e cuidado para ter saúde não implica, necessariamente, nas mesmas orientações – saberes e
fazeres que compreendam o cuidado e atenção ao corpo – dos enfermeiros que tratam o corpo doente,
dos próprios doentes e familiares que chegam ao hospital.
Estamos de acordo com Gualda e Bergamasco (2004, p. 25), ao afirmarem que: “[...] a
padronização social da doença tem um caráter temporal se concebido em termos de suas dimensões
históricas ou em diferentes estágios do curso da vida ou biografia individual”. A saúde e doença estão
sujeitas às variações existentes em cada sociedade, de acordo com a sua época e até com o momento
vivido pelo indivíduo.
Langdon (2009, p. 324) anui que a percepção de doença está em concordância com
semelhante abordagem, pois a decisão da aceitação da doença e a forma de interpretá-la são
construídas num consenso grupal “[...] envolvendo noções compartilhadas sobre o corpo, seu
funcionamento e quais sinais indicam que algo está errado, a gravidade da situação e como interpretála”.
Illich (1975, p. 57) contextualiza a doença como sendo uma produção social: “O que numa
sociedade é doença pode ser crime, manifestação de santidade ou pecado em uma outra”. Dessa
maneira, às doenças são atribuídas causas que variam da biológica às místicas.
Em sociedades indígenas, conforme estudado por Langdon (2012), os tratamentos variam
para solucionar a causa, não havendo a predisposição para a supervalorização de um sobre o outro,
sendo a aplicabilidade terapêutica determinada pela etiologia da enfermidade. Em sua pesquisa com
populações indígenas colombianas, o mesmo autor percebeu que os indivíduos procuravam a cura
começando por tratamentos fitoterápicos domésticos. Na ineficácia destes, buscava-se a alopatia,
quando entendido que a enfermidade tinha causas orgânicas e, por fim, recorria-se a um xamã, quando
a patologia não era sanada com esses tratamentos. Não obstante, o xamã não se considerava
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detentor de todos os conhecimentos, estando aberto para a complementaridade por meio de outras
medicinas.

Debruçar-se sobre uma definição de doença não é uma tarefa fácil, pois, adoecer
significa mais do que ter causas biológicas, envolve desarranjos sociais, emocionais e até
mesmo ambientais. Segundo Alves e Minayo (1994, p. 18), alguns autores, como EvansPritchard (1937) e Wartovsky (1976), substituem os termos saúde e doença por “infortúnios e
doenças” por entenderem que estes estejam intrinsecamente ligados “[...] a esfera mental, os
problemas sociais, calamidades, conflitos, disputas pessoais e políticas”.
Podemos, assim, afirmar que a cultura não somente norteia a percepção de saúde-doença
como também a trajetória para a busca do cuidado. As diversas opções de tratamento oferecidas à
população, seja pela medicina tradicional, popular, biomédica ou pela alternativa, cria a oportunidade
de um maior leque de escolhas para o atendimento do seu corpo adoecido, que espera receber
tratamento que não interfira em sua individualidade preservando sua dignidade como pessoa e
conservando sua identidade social, por meio de um processo participativo nas decisões terapêuticas.
O corpo enfermo em todos os períodos da história ocidental foi frequentemente manipulado,
sendo que as causas atribuídas às doenças eram as mais diversas: miasmas, violação de costumes, ira
divina, desequilíbrio de humores, entre outros.
O profissional médico surgiu pela preocupação que o homem passou a ter com sua
sobrevivência, quando a população foi aumentando e criando uma necessidade de proteção do coletivo
(BRASIL, 1965).
No Egito, os médicos estavam organizados em castas, recebendo títulos de sacerdotes. De
acordo com a história trazida por Barros (2002), o binômio “saúde-doença” passou por diversas
interpretações. Segundo a “medicina mágico-religiosa”, o adoecimento era devido a alguma
transgressão cometida por uma ou mais pessoas, trazendo sobre si o desfavor e a ira de deuses. Um
feiticeiro, curandeiro ou xamã, assumindo o papel do que chamamos de médico, era o mediador do
conflito, adotando práticas e rituais que aplacavam a fúria das forças sobrenaturais (BARROS, 2002,
p. 68).
Segundo Barros (2002), por volta do 6º século a.C., Hipócrates desvinculava a doença do
domínio espiritual, numa associação aos elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Nessa
“medicina empírico-racional” ocorre a correspondência desses elementos com os humores, bile
amarela, bile negra, sangue e fleuma, que, posteriormente, foram relacionados às estações do ano 16.
Para que o corpo pudesse gozar de saúde, elas deveriam estar em equilíbrio.

16

A bile amarela estava associada ao verão, a bile negra ao outono, o sangue à primavera, e o fleuma ao inverno
(BARROS, 2002).
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Conforme A História e Evolução dos Hospitais (BRASIL, 1965), o templo de Saturno foi
considerado uma das primeiras referências de estabelecimento para tratamento de saúde. O corpo do
enfermo fora do templo era submetido a dietas severas, banhos, massagens e unções. Os
medicamentos mais utilizados eram sal, mel, e água mineral.
Por volta de 580-480 a.C., o equilíbrio entre forças positivas e negativas é trazido à atenção
como fator preponderante. Um sistema binário precisava entrar em operação para que uma força se
sobrepusesse à outra, gerando a harmonia sobre o corpo e, portanto, o estado de saúde.
O cuidado dispensado à saúde tem suas origens em períodos anteriores a Era Cristã, mas o
cristianismo pavimentou o caminho para novos horizontes de serviços assistenciais. Avançando no
tempo, em 122-199 d.C., há o registro das ações de saúde centradas na teoria de um fluxo constante de
humores, que - de acordo com fatores intrínsecos e extrínsecos: genética da pessoa, condições
ambientais, alimentação, práticas sexuais e exercícios físicos - ocorria a manifestação de morbidades.
Conforme prossegue o autor, o pesquisador clínico e antecessor do modelo biomédico,
Galeno, propôs que, diante de um indivíduo adoecido, fossem realizadas investigações para descobrir
a causa, incentivando as comparações entre um corpo sadio e outro adoecido. Tais informações lhe
daria parâmetro para realizar análises comparativas e chegar a um diagnóstico. Suas proposições
perduraram por, aproximadamente, catorze séculos.
Entre 1493 a 1541 d.C., um modelo médico foi engendrado no momento de transição entre o
saber galênico e o saber biomédico. Em sua base está “archeus”, o princípio que organiza tudo em
volta e, por influência do cosmo e materiais tóxicos, criam processos reacionários na química vital,
causadores da doença. Foi realizado estudo sobre os processos químicos naturais, descobrindo-se
doenças em decorrência da carência de minerais no corpo. Contra-atacava-se utilizando remédios
oriundos de reações químicas, depositando sua confiança na capacidade de cura oferecida por
elementos naturais. (BARROS, 2002).
No desejo de combater as doenças e procrastinar a morte, surge uma “demanda social” sobre
a personagem do médico, por volta do século XVI (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008b, p.
18).
Segundo Illich (1975), com a utilização de remédios desvinculados da cura mística, os
médicos da época julgaram-se capazes de descobrir e curar doenças, ficando os milagres para os
clérigos e reis.
O médico se revestiu de autoridade, fazendo com que a ciência médica sofresse uma
elevação, por meio de estudos em faculdades com discussão clínica de casos e de práticas em
hospitais, criados como o objetivo de manter crescente a taxa de aumento populacional para
manutenção da economia e do poderio militar (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008b).
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Este saber médico ocorreu tendo por base a associação de conhecimentos obtidos de outras
ciências, tais como a física e a química.
Inicialmente, homens dispunham-se aos procedimentos de necropsia, na busca pela
descoberta da causa morte. A dissecação de cadáveres de humanos pavimentou o caminho para a
descoberta da anatomia e, paralelamente, da fisiologia. A observação interna da estrutura do corpo
humano e o possível conhecimento sobre o funcionamento dos órgãos abriram caminho para a prática
médica científica. Compreender o funcionamento fisiológico mostrou-se importante para que se
pudesse ter um comparativo entre o sadio e o doente.
A relação entre o declínio das funções fisiológicas e a patologia existente foi tema de muitas
discussões fundadas e infundadas. Com a utilização do microscópio, um novo universo se desvendava,
no qual os microrganismos se manifestavam das mais diferentes formas, causando doenças nas
diversas partes do corpo. Associando-se os achados necrópsicos às investigações por anamnese nos
indivíduos vivos, podia-se definir o padrão para as doenças que causavam deformidades e óbitos, o
que fez do diagnóstico e tratamento precoces um instrumento de recuperação da saúde. A prática e
aperfeiçoamento dessaa ciência trouxe prestígios e privilégios aos que a ela se dedicavam, delegandolhes, em algumas situações, poderes absolutos.
A lógica médica recebeu importantes contribuições do filósofo e matemático alemão RenéDescartes (1596-1650), que elencou quatro regras para validar o raciocínio: não se deve aceitar como
verdade nada que não possa ter comprovação; a fragmentação dos problemas para ser analisado em
partes, chegar a conclusões por meio de provas matemáticas; organizar o pensamento do simples para
o complexo e, quarto e último, a “revisão exaustiva” das conclusões (BARROS, 2002, p. 73).
Não obstante, muito provavelmente, sem prever as consequências que seu modelo teórico
traria para a compreensão da medicina sobre o corpo, dissocia a alma do corpo, assemelhando-o a uma
máquina passível de intervenções, sem qualquer prejuízo para a sua outra metade apartada (ILLICH,
1975).
Com Isaac Newton (1642-1727) surgem as teorias matemáticas, complementares às
proposições cartesianas. O físico estabelece o raciocínio mecânico como explicação para diversas
ocorrências do cotidiano, oferecendo à medicina um novo rumo para lidar com as doenças comuns: as
causas mecânicas.
No século XVIII, novas tecnologias foram adotadas para o diagnóstico e tratamento do corpo
enfermo. Técnicas de ausculta, percussão e visualização de órgãos internos foram tidas como
favorecidas pelo avanço da tecnologia. Métodos invasivos para a exploração interna do corpo foram
incrementados e implementados na prática terapêutica.
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O corpo doente ficou inteiramente sob os cuidados do médico, acreditando que o saber
adquirido por este, em clínica e hospitais, poderia norteá-lo no fazer dos procedimentos e tratamento
proposto (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008b).
Com o repasse da enfermidade e a cura sendo repassada para o médico, o corpo tornou-se
apenas o portador passivo da doença, com o direito a uma tolerância mínima da manifestação de sua
vontade, abrindo mão da autonomia nos momentos de decisão terapêutica.
Historicamente, o acesso ao interior do corpo na busca de compreensão das doenças o
reduziu-o ao objetivo, mensurável e fragmentado, destituindo o do sujeito, a pessoa (ORTEGA, 2008;
LE BRETON, 2011).
Dos raios Xs às novas técnicas de imageamento corporal, a medicina, a partir do privilégio
da visão, vem se servindo de tecnologias para decifrar o funcionamento do corpo e a relação com o
processo saúde-doença.
Diante de tamanhas vantagens obtidas pela evolução tecnológica, cabe ressalvar que
diagnosticar doenças através das visualizações médicas, ainda que com o respaldo da objetividade e
neutralidade, pode ser uma ilusão, uma vez que a decodificação da imagem exige capacidade
interpretativa, além das causas das doenças serem complexas e multifatoriais.
Seguindo esse raciocínio, compreende-se que ocorre um deslocamento no entendimento das
doenças, deixando de focar o indivíduo, para focar a enfermidade. Os saberes e fazeres manifestados
pela cultura médica, de até então, passou por uma transição gradual, como evidenciado pela literatura.
A hegemonia das práticas médicas inicia um processo de consolidação apoiado por descobertas
científicas que marcaram a sua atuação junto à sociedade.
Datando sua origem no século XIX, ocorreu uma reorientação no saber da abordagem da
doença, conhecida como modelo biomédico, definido17 pelas práticas individuais e curativas, na qual a
doença é vista pela dimensão anatômica e fisiológica, onde uma enfermidade está associada a lesão.
Seu foco é o corpo doente. A influência das dimensões culturais, políticas, econômicas, nem sempre
são levadas em conta (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008b).
É um modelo centrado no diagnóstico das enfermidades, atribuindo exclusivamente a elas o
adoecimento do corpo, inviabilizando a mediação dos fatores histórico-sociais na constituição da
doença. O diálogo com o doente, para o estabelecimento de um consenso na descoberta do
diagnóstico, nem sempre é uma prerrogativa aventada. Tal reorientação dos saberes e fazeres médicos,
repercutidos na sua conduta ético-profissional, forma um novo padrão na maneira de encarar a pessoa
doente.
17

Definição constante no Dicionário de Educação Profissional em Saúde da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio-Fiocruz. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html>
Acessado em 26/07/14.

43

No pensamento político prevalecente no Brasil, no final do século XIX e início do século
XX, estudado por Merhy e Queiroz (1993, p. 176), a doença era abordada pela visão de políticas
sanitárias, onde se priorizava a “higienização do ambiente” como forma de controle de epidemias. O
indivíduo perpetrava na invisibilidade, enquanto cidadão, salvo ser ele o foco das ações propostas para
o controle epidêmico.
A ideia de miasmas é, então, substituída pela emergente ciência na área de bacteriologia. As
causas da doença passaram a ser atribuídas à injúrias externas, de etiologia bacteriana, fúngica,
parasitária ou viral, compreendendo-se que o ambiente higienizado e controlado poderia oferecer
saúde à população. Dada a importância para o controle vetorial das circunstâncias ambientais e do
interesse pela interiorização da população numa campanha de integração nacional, medidas políticas
perpetraram na invisibilidade, as denominadas campanhas sanitárias, que fizeram parte das ações
coletivas encabeçadas pelo Estado brasileiro, no início do século XX.
Até aquele período, a medicina estava dissociada das práticas sanitárias, pois era vista como
um instrumento curativo depois que o problema havia se instalado, mas os ideários sanitários zelavam
pela prevenção e promoção da saúde.
A especialidade médica voltada para a saúde pública foi criada na década de 1920, tendo por
base a concepção defendida pelo grupo médico-sanitário do Rio de Janeiro, segundo a qual “[...] saúde
e doença se tratam de um fenômeno coletivo” por este motivo, a integração de clínica com saúde
pública foi ensejada (MERHY; QUEIROZ, 1993, p. 178).
Na década de 70, havia uma movimentação no Brasil para se adotar um sistema de saúde
voltado para os cuidados primários, tendo como especificidade a saúde regionalizada, a qual recebeu
impulso após a conferência em Alma-Ata18, apresentando como inovação o acesso ao sistema de saúde
pública, com ascendência da menor complexidade para a maior.
Percebemos que a formação da cultura biomédica seguiu um viés diferente da cultura da
população. Enquanto a medicina discutia a especialização, a população lutava pelo atendimento de
saúde abrangente e generalista, que pudesse abarcar um maior contingente populacional. No entanto, a
consolidação da cultura biomédica se deu pelo aceite social pavimentado pela história, lembrando que,
para ser imposta, precisava, como vimos com Geertz (1989) e Ribeiro (1985), ser partilhada e
reconhecida por toda uma rede de significados simbólicos de quem produz e consome cultura. No
desenrolar dos eventos, a cultura da sociedade deu poderes e criou oportunidades para a criação da

18

Conferência Internacional sobre cuidados de saúde primários, realizada em Alma-Ata, Casaquistão, URSS, em
12 de setembro de 1978. Teve como tema saúde para todos, no ano 2000. Disponível em:
<http://www.saudepublica.web.pt/05-promocaosaude/Dec_Alma-Ata.htm> Acesso em 06 de dez. de 2014.
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cultura no modelo biomédico19 que, ao se especializar, distanciou-se da cultura da sociedade como um
todo.
Nesse panorama, observamos culturas diferentes interagindo, ainda que dentro de mesma
sociedade, a cultura relacionada ao saber biomédico e a cultura do indivíduo, um saber tradicional que,
por muito tempo, foi encarado como uma colcha de retalhos constituída ao longo do tempo, mas sem
um encadeamento lógico.
Os profissionais da área da saúde, de modo geral, tendem a seguir a diretriz biomédica,
oferecendo cuidados parcelados ao corpo e conduzindo-se pelos saberes adquiridos em centros
acadêmicos, capazes de conduzir programas de saúde para a saúde, que deixa, então, de ser uma
propriedade natural, para ser um bem comum excursionado nas mãos de profissionais e políticos.
Semelhante situação tem sido amplamente discutida quanto a sua validade e efetividade no processo
de cura.
Na cultura do indivíduo, o adoecimento tem uma história que precisa ser ouvida pelo
profissional de saúde. Como ator social responsável pela condução de seu corpo, possui uma
interpretação própria que justifica a enfermidade, sendo paulatinamente explicada. Torna-se precípuo
que, ao fazer isso, encontre um receptor, profissional da saúde, que o ouça com atenção e acolha suas
queixas.
Compreender a visão do Outro no dilema do mal que aflige o seu corpo e do qual não
conseguiu encontrar resolutividade numa atitude de mediação de saberes é mais que um simples ato de
alteridade, é uma ciência20, desenvolvida pelas experiências de contato, no conhecimento adquirido
naturalmente. O movimento é no sentido de se conjugar o doente à doença e, portanto, um corpo com
direito a participação em todas as fases decisórias de seu tratamento.
O entendimento que a imposição de um saber técnico, como única forma de responder às
demandas do corpo/pessoa doente, pode gerar conflitos, observando-se que, na dualidade cultural, o
lado de maior vulnerabilidade, será colocado em posição de subordinação retirando-lhe a autonomia
de decisão quanto aos procedimentos em que o seu corpo será submetido. Concordamos com Boehs
(2008, p. 308) “[...] A própria liberdade das pessoas está cerceada por imperativos de origem
institucionais e culturais, visando a manutenção da saúde”.
O doente, despojado de sua envergadura, abre espaço para a configuração da desigualdade,
cuja prevalência é do mais forte sobre o mais frágil. Silva e Bordas (2012, p. 359) descrevem como a
doença se projeta sobre o indivíduo, afirmando que, por seu caráter desmoralizante, fragiliza o corpo,

19

Modelo centrado na perspectiva biológica, onde o atendimento é focado nos sistemas que compõem o corpo e
na doença.
20
Entendendo como ciência um conjunto de princípios certos. Dicionário Aurélio. Disponível em:
<http://www.dicionariodoaurelio.com> Acesso em: 22 de jan. de 2015.
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causando desequilíbrio da espiritualidade “[...] implicando na perda de identidade, transmutação física
e metafísica”.
Embora tal circunstância reflita perversidade, a intencionalidade por trás de tal postura é a de
recuperação e promoção da saúde. A atitude encontrada em muitos estabelecimentos de saúde é
resultado de anos de exposição ao modelo biomédico, que por tempos foi considerado ideal e, assim,
não questionado.
Nos serviços de saúde oferecidos à população em geral é comum o descontentamento
ocasionado por falhas no sistema de gestão, bem como pela prevalência de um modelo de atendimento
que valoriza o saber fazer do profissional em detrimento das experiências do usuário que recebe
atendimento à saúde.
Se a situação já é crítica quando usuários e profissionais da saúde compartilham o mesmo
arcabouço cultural, que dizer de usuários com sistemas culturais inteiramente diversos e que se
deparam com um cuidado verticalizado e por vezes impositivo? Nesta perspectiva, não é difícil
estabelecer um quadro mental de qual é a condição de um indígena adoecido, distante do seu lar e
parentela, com práticas e costumes diferenciados, sendo tratado, em ambiente hospitalar, por um
sistema de representação alheio a sua compreensão.
É nesse terreno que os saberes e fazeres da enfermagem e do indígena adoecido convergem
em um espaço de fronteira cultural. O momento intercambiável, onde ocorre a relação dos
culturalmente diferentes, foi nominado por Barth (1969 apud GRANDO 2008, p. 228) como “fronteira
étnico-cultural”.
Apropriando-se deste termo e expandindo-o, Grando (2009, p. 21) esclarece que: [...]

fronteiras culturais são, assim, espaços socialmente construídos pelos grupos étnicos em
relação, podendo, em cada fronteira estabelecida, constituírem-se espaços totalmente
diferenciados, dependendo de quem é o “outro”.
Neste enfoque, as relações de fronteira são momentos de contato interétnico, de duas ou mais
culturas, sendo diferenciadas pelo seu caráter pluricultural. São ocasiões propícias a trocas, com
contribuições significativas para cada um dos envolvidos.
Na fronteira, os entrelaçamentos de saberes poderão ocorrer e as tensões originárias das
diferenças serão determinadas pela disposição do enfermeiro para a prática da alteridade e
interculturalidade, como mediadoras do ato de cuidar.
Assim como fizemos um descritivo do desenvolvimento da prática biomédica, passaremos a
uma síntese do surgimento da profissão de enfermagem.
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2.2 A história do cuidar em Enfermagem

Leonardo Boff (1999, p. 47), em Saber cuidar ética do humano, discursa sobre o cuidado
para com o planeta, o ecossistema e o ser humano, definindo o cuidar como: “[...] ter intimidade (com
as coisas), senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em
sintonia com auscutar-lhe o ritmo e afinar-se a ele”. Se no ato de cuidar está presente o respeito e
afinação com o Outro, esse cuidado deve evidenciar alteridade no seu exercício. O cuidado no
acolhimento envolve mais do que a ausência de atitudes discriminatórias, incluindo, necessariamente,
capacidade para entender no Outro, o que está implícito e que, por lhe ser tão subjetivo, nem sempre é
percebido.
Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços com o foco no Outro, para promover,
proteger e preservar a humanidade, numa tentativa de auxiliar o doente a manifestar como compreende
a doença e a dor, numa relação dialética de harmonia.
Em suas práticas, os indivíduos que exercem a enfermagem sentirão a plenitude profissional,
por adotar o cuidado baseado na alteridade enquanto aliado no desempenho de suas tarefas cotidianas.
Ao mesmo tempo em que, para a enfermagem, o homem é o alvo, o objeto de um cuidado
que ultrapassa as dimensões biológicas ou cognitivas e penetra na esfera da afetividade, predispondose atender a totalidade do indivíduo, fragiliza-se quando utilizada sob um modelo baseado no cuidado
orgânico.
A relação do cuidado, em que o enfermeiro cuida e o doente percebe-se cuidado, traz os seus
desafios: reconhecer a linha tênue do equilíbrio entre o sentimento paternalista e o respeito pela
autonomia.
No primeiro a tutela do doente é entendida como pertencendo ao enfermeiro, imbuído do
direito de ordenar comportamentos necessários para a recuperação. A autonomia concede ao doente o
direito e o dever para se expressar livremente, como compreende o seu adoecimento e a trajetória para
o restabelecimento de sua saúde, ou os medos relacionados à morte.
O enfermeiro que concede autonomia ao usuário manifesta-se voluntariamente em prol
desse preceito e, numa atitude ética, busca assegurar que as decisões e cultura sejam respeitadas.
Não raro, uma contradição é percebida no cuidado ao usuário que busca atendimento nos
serviços de saúde. Empunhando a bandeira do cuidado humanizado, a enfermagem consegue exprimirse quanto as suas convicções, nos discursos da academia.
As próprias origens confirmam o seu compromisso com a prática da alteridade no trato com
o corpo doente, entregue aos seus cuidados.
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Mas, nem sempre isso é observado no exercício da profissão. Felizmente, sempre houve e
haverá enfermeiros que se mostram sensíveis às necessidades dos doentes, e o cuidado pode ser
oferecido contemplando os pressupostos éticos acordados.
Uma breve retrospectiva nos auxiliará a entender os caminhos percorridos pela enfermagem.
Em 1741, conforme manual publicado por um padre, o discurso ideológico versava no
exercício do cuidado como ato de caridade, no qual mulheres excluídas socialmente eram recrutadas e
deviam sentir-se honradas pelo privilégio de ministrarem ao próximo, sem remuneração (BOTOSSO,
2104).
Com o passar do tempo percebeu-se que a subserviência não proporcionava condições
técnicas necessárias para o cuidado. A conscientização de que seriam necessários profissionais
preparados para a realização do cuidado, criou as condições propícias para o surgimento da
enfermagem como ciência.
Com Florence Nightingale (1820-1910), uma aristocrata inglesa, a enfermagem passa a ser
encarada como uma profissão por vocação, mas que requeria conhecimentos distintos da medicina.
Mulheres das classes populares recebiam treinamento gratuito para o cuidado direto com os doentes e
aquelas elitizadas custeavam os seus estudos e encarregavam-se da administração do cuidado
(BOTOSSO, 2014).
A percepção, quanto ao desenvolvimento de um corpo de conhecimentos específicos, muniu
a enfermagem do incremento para as suas práticas, criando a preocupação com o seu papel social. A
história da enfermagem enquanto ciência localiza-se temporalmente no período da Guerra da Criméia
(1854-1856).
Nightingale, valendo-se de sua posição social, treinou e organizou uma equipe de
enfermeiras com o fim de atender os soldados no hospital de campanha (GEORGE, 2000). Nos
estudos, encontramos relatos de que o trabalho realizado por Florence Nightingale 21 nestes locais22,
durante a guerra da Criméia, significou a vida para dezenas de soldados feridos.
Por meio de uma sistematização do cuidado, utilizando-se dos parcos recursos, Nightingale
conseguiu reduzir os índices de mortalidade, de 40%, para 2%, em apenas dois meses. Os conceitos
defendidos pela visionária enfermeira tornaram-se a base humanística da enfermagem (OLIVEIRA;
PAULA; FREITAS, 2007).

21

Florence Nightingale nasceu em Florença, Itália, em 12 de maio de 1820. Sua família da aristocracia inglesa
tentou dissuadi-la de prosseguir na profissão escolhida. Enfrentando os preconceitos da época contra a mulher,
adquiriu conhecimentos nas áreas de ciências, matemática, literatura, artes, filosofia, história, política e
economia e estatística. Utilizou dos seus conhecimentos na prática do cuidado de enfermagem, vindo a
remodelar o conceito de atendimento de saúde em sua época (GEORGE, 2000).
22
De acordo com os autores, os locais destinados para receber os soldados eram extremamente precários. Havia
superlotação, escassez de víveres e condições sanitárias deploráveis.
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Mesmo com tal avanço, a destreza e as habilidades no fazer eram priorizadas, a
tecnicidade sobrepunha à cientificidade.
Revela-se, dessa maneira, que os saberes e fazeres da enfermagem nasceram de uma atenção
voluntária ao corpo doente, mas evoluiu na intenção de um cuidado qualificado e sustentado pela
precisão dos métodos aventados até então.
O cuidado, baseado em experiências adquiridas, passou a caminhar para uma gradual
implementação dos saberes por meio do desenvolvimento de uma enfermagem científica, apoiada por
novas bases epistêmicas.

Entre 1940 e 1960, ocorreu um avanço nos saberes e fazeres da enfermagem em direção
à reorganização de suas técnicas fundamentadas em preceitos científicos e na busca intensa por
uma identidade profissional.
Em meados da década de 60, florescem os estudos voltados para os modelos teóricos
formulados na década anterior, dando origem às teorias de enfermagem, orientando o campo de
domínio da profissão (BOTOSSO, 2014).
A partir da década de 70, observa-se uma tendência crescente na enfermagem pela busca
de atividades relacionadas à organização e planejamento dos serviços de enfermagem.
Com o avanço das pesquisas em constante interlocução com outras disciplinas, criaram-se
escolas e teorias, que representaram um corpo de conhecimento específico da enfermagem, que
permitiram uma forma de olhar, descrever, explicar, prever e controlar sistematizada (FIALHO, 2002
apud OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007).
Sob o fulcro científico, a enfermagem direcionou a prática, o ensino e a pesquisa.
Dentre as teorias23 elaboradas pela enfermagem, transmitidas nos cursos de graduação e
servindo para embasar a sistematização do cuidado, encontra-se aquela fundamentada no método
etnográfico de Madeleine Leininger 24, à luz da qual faremos algumas reflexões sobre a atuação do
enfermeiro frente ao usuário/doente culturalmente diferente.
Leininger foi a primeira enfermeira, no mundo, a se doutorar em antropologia. Como
resultado de experiências vividas, ela chegou à conclusão que o usuário só podia ter suas necessidades
satisfeitas quando o cuidado fosse apropriado ao seu modo de ser e compreender o mundo.
23

As seis teorias que fornecem o arcabouço de conhecimentos no modelo transcultural para a enfermagem: a
teoria do relacionamento interpessoal, a teoria do déficit do auto cuidado, teoria humanística e humanitária, a
teoria da enfermagem transcultural, teoria do cuidado transpessoal e teoria das necessidades humanas básicas
(OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 2007).
24
Madeleine M. Leininger (1925-2012): Nos anos 50 quando trabalhava com “crianças perturbadas e seus pais”,
percebeu comportamentos diferentes entre as crianças e concluiu que isso era resultado de herança cultural.
Entendeu que a falta de conhecimento sobre a cultura das crianças implicava diretamente no tipo de cuidado
oferecido (GEORGE, 2002, p. 297).
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O atendimento diferenciado, considerando as dimensões culturais, para usuários com
necessidades peculiares mostrou-se assaz desejável e a ser elaborado.
Em 1985, Leininger apresentou a primeira versão de sua teoria, construindo definições de
conceitos que considerou provisórios, como: cultura, cuidado cultural diversidade do cuidado,
universalidade do cuidado, sistemas de cuidados genéricos, sistemas de cuidados profissionais, saúde,
cuidado e assistência de enfermagem culturalmente congruente (GEORGE, 2005).
Denominada de teoria de diversidade e universalidade do cuidado cultural, apresentou-se
como uma possibilidade no cuidado para as civilizações que tomam consciência de sua diversidade
cultural dentro dos limites territoriais.
A diversidade do cuidado cultural foca padrões e modos de vida envolvidos na simbologia
do cuidar, que abarca as singularidades de um grupo cultural.
De outro, a universalidade do cuidado cultural ancora-se nas similaridades de padrões e
símbolos, comuns à variedade de culturas.
O cuidado em si faz parte de uma prática universal intencional de promover o bem-estar do
Outro, ou de si mesmo.
Quando associado à enfermagem, possui maior amplitude, pois requer saberes específicos
para atender as demandas do outro.
O cuidado25 cultural estabelece um elo entre a prática do atendimento das necessidades do
Outro e a harmonização com o seu entendimento de um cuidar forjado na sua cultura. Leininger (1985
apud GEORGE, 2000, p. 298) defendeu o cuidado que ultrapassava as barreiras culturais.
Segundo ela: “[...] culturas diferentes percebem conhecem e praticam o cuidado de maneiras
diferentes, apesar de haver pontos comuns no cuidado de todas as culturas do mundo”.
Para ilustrar a teoria proposta, criou um modelo que chamou de Sunrise.

25

Leininger definiu cuidado como “fenômeno abstrato e concreto relacionado com a assistência, o apoio ou a
capacitação de comportamentos para outros ou por outros com necessidades evidentes ou antecipadas para
melhorar a condição humana ou forma de vida” (LEININGER, 1991, p. 46 apud GEORGE, 1995, p. 299).
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Figura 1. O modelo de Sunrise de Leininger.

Fonte: George, 1995, p. 301

Podemos traçar uma equivalência entre esse modelo e sua aplicabilidade nas etapas da
sistematização da assistência de enfermagem (SAE) 26, ensinadas nas aulas teóricas e aplicadas no
campo de estágio, para utilização na prática profissional do enfermeiro.

26

Parte-se do princípio que a Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma ferramenta que favorece a
melhora da prática assistencial com base no conhecimento, contribuindo para organizar o cuidado, tornando
possível a operacionalização do Processo de Enfermagem, que é o método científico para alcançar suas metas
propostas.
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Figura 2. Aplicabilidade do modelo Sunrise e a SAE
Modelo Sunrise

Sistematização da assistência de enfermagem

Investigação da visão de mundo com as

Histórico de enfermagem

dimensões culturais e sociais do doente
Fatores que contribuem diretamente para

Diagnóstico de enfermagem

o processo de restabelecimento
Contexto do ambiente, levando em

Planejamento de enfermagem

consideração entes do usuário e os
sistemas de saúde diversificados
Ações de atendimento de enfermagem
Cuidado congruente com a cultura

Implementação
Evolução e Avaliação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2015.

Nesse modelo, o cuidado cultural prevê a investigação da visão de mundo com os parâmetros
culturais e sociais do doente. Os fatores no segundo nível do semicírculo são os que contribuem
diretamente para o processo de restabelecimento, pois nortearão as ações da enfermagem, confluindo
com os entes do usuário. Do diálogo emergem os sistemas de saúde que consideram os saberes
populares, tradicionais, da enfermagem e sua relação com os demais profissionais.
De posse das informações, o enfermeiro pode fazer um planejamento dos cuidados,
implementando ações de atendimento de enfermagem que serão validadas após a avaliação de como o
cuidado supriu ou não a necessidade do doente com cultura diferente daquela do enfermeiro.
Os referenciais baseados apenas nos aspectos biológicos não atendem a necessidade de
reconhecimento dos usuários indígenas, que, fragilizados por uma condição debilitante e fora do seu
contexto comunitário, acabam por ter nesse tipo modelo pouca ou nenhuma liberdade para determinar
a condução do seu tratamento. Esse modelo mantém uma relação de desigualdade, na verticalização
das relações estabelecidas entre profissionais da saúde e usuários. Os cuidados ofertados manifestamse como uma imposição do saber do que é melhor para o usuário. Em alguns casos, sua opinião não
encontra espaço para interlocução e, portanto, não é considerada.
A teoria de diversidade e universalidade do cuidado cultural promove a flexibilização do
cuidado, por permitir que sua elaboração seja feita em conjunto com o usuário e seus familiares,
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permeada pelo respeito as suas raízes culturais e, portanto, congruente culturalmente, como
esquematizou Leininger.
Na medida em que um usuário, indígena afirma que o cuidado ofertado satisfez suas
expectativas, conclui-se que a relação enfermeiro-usuário foi fundada na interculturalidade e
alteridade.
O usuário indígena possui saberes que poderão orientar o enfermeiro para que consiga atingir
a meta do cuidado intercultural, mas, para isso, é preciso que ele seja conjuntamente construído.
Contudo, para que o enfermeiro possa oferecer um cuidado intercultural a sua formação
acadêmica, deve proporcionar conteúdos que o torne propenso à interculturalidade.
Essa competência pode ser adquirida através do conhecimento das diversas realidades
socioculturais e a aplicação, com as variantes regionais, da teoria da diversidade e universalidade do
cuidado cultural. A exposição a tal teoria e o treinamento para a sua aplicabilidade poderão preparar o
enfermeiro para assumir o seu papel de cuidador frente a um indígena adoecido.
Tal olhar é primordial, pois, duas culturas estarão interagindo sobre o mesmo corpo e terão o
complexo labor de concretizar a confluência.
Nesse contexto surge a graduação com o desempenho do seu papel estruturante na formação
do enfermeiro, para que ele possa saber ser e saber fazer para o cumprimento do propósito: prestar
cuidados de saúde que atendam o usuário na sua totalidade.
A humanização da assistência tem sido tema de debates e seminários nos cursos de
graduação de enfermagem. Há ênfase para que o cuidado perpasse pelas dimensões bio-psicosocioculturais. Trata-se de um paradigma emergente, conhecido como cuidado holístico27, ou seja, um
olhar aprofundado sobre a complexidade humana, oposto à abordagem cartesiana, pois estuda o todo
sem dividi-lo, um exame sistêmico, agregando as partes em um conjunto sem interligá-las, mas,
correlacionando-as.
A justificativa para cuidar de um usuário indígena utilizando a abordagem intercultural, no
mínimo, se realiza pela qualidade superior do cuidado oferecido, refletido nos objetivos alcançados.
O contato entre indígena e enfermeiro, num serviço ambulatorial, talvez não traga
inconvenientes para ambos na zona de fronteira, devido à brevidade do tempo envolvido, mas, quando
em situação de hospitalização, quando contato interétnico torna-se prolongado e constante, fricções
podem surgir.
O estranhamento pode ocorrer não apenas pelo lado do enfermeiro, como é precocemente
julgado, mas, também, por parte do indígena. Isso pode criar sentimentos de desamparo e
27

A palavra holismo deriva do grego holikós, que significa literalmente todo, inteiro, completo (LEMOS et al.,
2010, p. 355).
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desorientação devido à diferença evidenciada pelo modo de ser, para ambos os lados (GEORGE,
1995). Uma possibilidade para esse momento é a realização de cuidados orientados pelo modelo
biomédico. Mas, na busca em oferecer o melhor atendimento, ela não é a única opção, embora seja a
mais comum.
São em tais ocasiões que a teoria de diversidade e universalidade do cuidado cultural tornase oportuna na instrumentalização do processo de enfermagem, para que abarque as questões
socioculturais e atenda ao corpo indígena adoecido na sua integralidade.
A parte superior do modelo Sunrise anuncia o desenvolvimento do conhecimento sobre a
cultura do usuário. A sugestão que Leininger oferece para que o enfermeiro possa situar-se quanto ao
melhor tipo de abordagem no momento do contato com o usuário, no caso o indígena, especialmente
se for um acolhimento para internação, é que o enfermeiro empenhe-se em levantar informações sobre
a cultura do usuário, antes mesmo de sua abordagem (GEORGE, 1995). O enfermeiro, como gestor da
unidade de internação, habitualmente é comunicado da internação de um usuário, competindo-lhe o
dever de determinar e providenciar o preparo das acomodações. Nessa ocasião, é informado
preliminarmente sobre o usuário indígena ou de outra etnia. Outras informações complementares são
repassadas no momento da internação, ocasião em que o indígena se pronuncia, podendo estar
presente um mediador, geralmente um profissional da Casa do Índio.
No roteiro de identificação do cliente, pode-se descobrir a etnia de pertencimento, visando
amealhar alguns dados que serão úteis durante o período de internação, seja com o mediador ou em
pesquisas rápidas no “Dr. Google”.
Os dados obtidos irão compor o histórico de enfermagem que, após análise, fornecerão a
base para a formulação de um diagnóstico. Com essa definição, o enfermeiro poderá descobrir quais
os fatores que estão alterados naquele usuário indígena.
O próximo passo será realizar um plano de cuidados compartilhado com o usuário, seus
familiares ou o profissional da CASAI. Neste planejamento ocorrerá, como diz Leininger, a associação
de um ou mais sistemas de saúde, ou seja, a concessão para que as ações de enfermagem propostas e
as prescrições médicas possam interatuar com o sistema de tratamento de saúde tradicional do
usuário.
Uma vez acordado o plano de cuidados, segue a fase da evolução, na qual se averigua como
o usuário está reagindo diante dos cuidados compartilhados e a possibilidade de alterações para
contemplar a congruência cultural.
Tanto no planejamento como na evolução, o diálogo deve ser aberto para definir se haverá a
manutenção do cuidado cultural, em que o enfermeiro toma decisões que apoiem a cultura do
indígena (por exemplo, se para ele é proteção permanecer com adereços e enfeites no corpo, haverá
anuência) ou se haverá uma negociação para uma adaptação ao cuidado proposto (retirará os enfeites e
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adereços só por um tempo), ou uma repadronização do cuidado cultural, quando o usuário é
estimulado a ressignificar símbolos para que se alcancem os objetivos estipulados no planejamento (o
adereço ou enfeite será retirado do corpo, mas poderá continuar a contar com a proteção deste ao ser
colocado na cabeceira da cama).
Pelas análises comparativas de culturas e a aplicação dos resultados nas práticas do cuidado
leva-se em consideração o entendimento cultural que a pessoa/usuário do sistema de saúde, traz
consigo, com o objetivo de conseguir um cuidado integral.
As proposições de atenção à diversidade nesse modelo estão calcadas em um desempenho de
etnoenfermagem, com valorização das experiências culturais do doente/usuário e a realização do
manejo do cuidado com base nas informações.
Diante do cenário apresentado, o enfermeiro deverá inicialmente tomar as decisões de como
deverá ser o cuidado, considerando a possibilidade da preservação de alguns hábitos do indígena
durante o seu período de permanência no hospital, ou de ajuste de outros, para que possam adequar-se
à rotina hospitalar, ou ainda a mudança de alguns, mesmo que temporariamente, para que o tratamento
possa ser concretizado.
A reestruturação do plano de cuidados pela enfermagem convencional o tornará “coerente
com a cultura” do indígena. Assim, o ajustamento contínuo de condutas amenizará o impacto da
internação sobre o indígena e, correspondentemente, dará mais satisfação ao desempenho do
enfermeiro, por contribuir para que as relações de fronteiras sejam produtivas.
A teoria do cuidado transcultural integra o cabedal de conhecimentos adquiridos na
formação superior do profissional da enfermagem, mas, é possível que nem sempre esse profissional
consiga desenvolver um cuidado que respeite as diferenças culturais, pois a dinâmica da sua atuação
pode vir a engessá-lo para a prática da interculturalidade se esta for baseada no modelo de atenção à
doença.
Nessa perspectiva, a relação da enfermagem não deve se restringir ao doente, mas resultar de
uma interação com sua família comunitária ou grupo de pertencimento.
O enfermeiro lotado em um serviço de saúde está parcialmente, habituado aos modos e
pretensões da comunidade em que está inserido, mas, quando se depara com um usuário indígena
precisará permitir que atitudes de alteridade e interculturalidade o guiem na compreensão do papel que
a cultura exerce sobre o indivíduo.
A alteridade ocasionada pela natureza desse encontro atesta, para o enfermeiro, que o
pressuposto de que a sua contínua busca pelo entendimento do Outro deve ser priorizada, pois, sem o
conhecimento do que o Outro pensa em relação à doença ou ao cuidado oferecido, os esforços
envidados para a sua recuperação resultarão em frustração bilateral. Daí, a importância de uma
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graduação que prepare o aluno-enfermeiro não apenas para diversidade cultural, mas para a
interculturalidade.
A educação permeia toda a busca na interface do aprender/saber e do aprender/fazer,
contribuindo com a elaboração de uma teoria que considera fatores culturais e reflete a preocupação
que alguns enfermeiros têm com o epíteto no plano de cuidados, para que vá além de suas fronteiras
culturais. A formação, com vistas à interculturalidade, cria no enfermeiro uma consciência reflexiva
quanto à constante revisão de suas práticas.
O fato de se pertencer a uma cultura diferente daquela do enfermeiro não significa que o
usuário, do atendimento à saúde, não tenha a noção do que é um cuidado nessa área, ele apenas faz a
leitura do procedimento, de modo que esteja em consonância com o seu sistema simbólico.

2.3 Interculturalidade ou transculturalidade

No levantamento bibliográfico realizado, constatamos que diversos autores (BRAGA, 1997;
PURNELL; PAULANKA, 2010; VILELA; DIAS, 2012) utilizam o termo transculturalidade como
sinônimo de interculturalidade.
No modelo previsto por Leininger (1985, apud GEORGE, 2000, p. 299), encontramos a
definição de cuidado transcultural enquanto sinonímia de cuidado intercultural, onde,

[...] os valores, as crenças e os modos de vida padronizados e aprendidos, subjetiva e
objetivamente e transmitidos que auxiliam, sustentam, facilitam ou capacitam outro
indivíduo ou grupo a manter seu bem-estar, saúde, melhorar sua condição humana e
seu modo de vida ou lidar com a doença, a deficiência ou a morte.

Embora a transculturalidade tenha sido usada na literatura como equivalência para
interculturalidade, em nosso entendimento seus significados são diferentes.
A transculturalidade envolve, como já diz a palavra, uma translocação da cultura do Eu para
a cultura do Outro. É como se o enfermeiro tivesse que fazer parte e estar inserido na cultura do Outro,
para prestar-lhe cuidado.
No prisma da interculturalidade, o enfermeiro observa, entende, aceita e apreende a cultura
do Outro, com o objetivo de adaptar o seu cuidado, sem precisar renegar a sua realidade cultural, pois
esta deve lhe permitir a variedade no cuidar.
Assim, compreendemos que a interculturalidade está relacionada às nossas relações com o
Outro, atitude a ser evidenciada nas relações de fronteira, que não anulam ou julgam o Outro, mas
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empenha-se em apreender o Outro, numa troca positiva de conhecimentos e experiências, em diálogo
entre os diferentes: o indígena e o enfermeiro no momento do atendimento à saúde.
Segundo Marín (2003, p. 11),

A interculturalidade inclui a ideia de intercâmbio, de interdependência, de inter
aprendizagem, de diálogo e de negociação entre pessoas de culturas diferentes,
baseada no princípio fundamental da igualdade de condições. É uma proposição
democrática de diálogo de culturas, dentro de uma perspectiva complementária,
alheia à tentação perversa de evitar falsas oposições [...]. Trata-se de um diálogo que
nos permita construir um encontro benéfico entre culturas, onde uns aprendem de
outros, facilitando assim o respeito à pluralidade e à multiculturalidade que
impregna a atual sociedade planetária.

Portanto, por estar tal definição afinada com a proposta desta pesquisa, a interculturalidade
será mencionada tendo como referencial esse prisma.
A partir da leitura de George (2000), pode-se afirmar que, quando o enfermeiro consegue
fazer com que o usuário beneficiado pelo cuidado de enfermagem sinta-se melhor ajustado a sua
condição, está praticando o cuidado intercultural.
Ao prestar cuidados de enfermagem a um indígena, o enfermeiro depara-se com a
oportunidade de poder conhecer uma pequena parte da sociedade que se apresenta naquele corpo. A
compreensão do que o Outro simboliza, contribui para a realização de cuidados que o atendam por
inteiro, além de ampliar os seus conhecimentos na prática com o diferente.
Para explicitar como a interculturalidade mantém sua interface nas fronteiras, Grando (2004,
p. 44) propõe uma analogia com o movimento de uma cortina alcançada pelo vento, quando as suas
franjasse tocam:

[...] cada cultura mantém-se presa a sua parte seu grupo ao mesmo tempo em que é
tocada pelo contato com outro grupo étnico. Como franjas que, ao sabor do vento, se
aproximam, se distanciam, se entrelaçam, as culturas, dependendo do contexto
histórico, interpenetram-se, entrelaçam-se, aproximando-se ou distanciando-se.

Com tal analogia, a ideia reporta às relações harmônicas, em que o contato estabelecido com
o Outro se faz de modo suave, fluindo conforme a oportunidade se apresente. O respeito à diferença
marca a relação por meio da aceitação do Outro, sem resistências ou imposições. Isso impõe o educarse para superar o etnocentrismo.
Diante de tal proposição, há uma confluência de objetivos com a interculturalidade e
alteridade, mostrando que esta é uma vereda possível e oportuna.
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Marín (2009, p. 127) acrescenta que a interculturalidade é “[...] o reconhecimento mútuo de
todas as culturas, sem hierarquização”.
A formação superior tem a função de contribuir para a construção de uma mentalidade
orientada por princípios da interculturalidade e alteridade, independentemente da área do profissional.
O código de ética dos profissionais da enfermagem prevê como responsabilidade e dever do
enfermeiro:

Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e
na diversidade de opinião e posição ideológica. (CÓDIGO DE ÉTICA DOS
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, 2007, Capítulo 1, artigo 6º).

O artigo 15 desse mesmo documento atribui ao enfermeiro o dever de “[...] prestar
assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza” (CÓDIGO DE ÉTICA DOS
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, 2007, Capítulo 1, artigo 15).
Com isso, o cuidado de saúde prestado pelo enfermeiro deve refletir o seu respeito pela
dignidade do seu “usuário/doente”, independente de sua cultura ou condição social. Na busca pelo
respeito à diversidade, o enfermeiro poderá fazer um esforço consciente para proceder a um
atendimento que leve em conta a prática da interculturalidade e alteridade.
Entendemos que, para o enfermeiro conseguir aderir aos preceitos éticos de sua profissão, ele
necessita de preparo para o cuidado intercultural. Os entraves relacionados a um gradiente diferencial
na cultura pode causar frustração, por não conseguir desempenhar o seu papel profissional,
propiciando situações de grande constrangimento.
Citemos como exemplo uma situação ocorrida no ambiente hospitalar, quando uma indígena
adentrou em uma unidade de internação. Durante o exame físico, realizado pelo enfermeiro, foi
percebido que havia pediculose. Tal informação foi levada ao conhecimento do médico que prescreveu
uma solução de deltrametrina para ser aplicada no couro cabeludo, à noite. Ao chegar à enfermaria em
que a usuária indígena estava, antes da aplicação do produto, outra usuária não indígena, que ocupava
o leito ao lado da indígena, se dirigiu à enfermeira afirmando ter visto a indígena retirar e comer os
piolhos. Sua expressão era de assombro e sua fala transmitia um sentimento de nojo. A enfermeira se
assustou diante da informação, mas, procurou manter a postura. Dirigindo-se para a indígena,
informou-lhe que seria necessário passar uma medicação no cabelo para matar os piolhos. Num
sobressalto, a indígena deu um pulo no leito e posicionou-se na extremidade contrária à enfermeira.
Franziu a testa e disse: “esse não, esse eu não quero”. A enfermeira, após um tempo tentando
convencer à indígena, retornou ao posto de enfermagem com semblante tenso, anotou no prontuário:
usuária recusou a aplicação da medicação. No dia seguinte, na passagem de plantão, num tom de voz
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ríspido, justificou-se com a colega que recebia o plantão esclarecendo o motivo de não ter feito a
aplicação para combate a pediculose.
A enfermeira concluiu que não havia dispensado um bom cuidado à indígena, por não tê-la
convencido da importância do tratamento para o benefício do corpo. Como não ocorreu uma
negociação com a indígena, o cuidado não foi realizado.
É certo que a ideia de beneficiar o corpo era concebida diferentemente sob os dois olhares
distintos, o da enfermeira e o da usuária.
Diante do exemplificado, confirma-se o pressuposto que a interculturalidade deve se pautar
tanto na formação quanto na atenção da pessoa que atende o Outro, com o desejo de garantir o respeito
a sua individualidade cultural, em suma, a prática da alteridade.
Uma opção significativa seria as universidades terem por meta formar profissionais capazes
de compreender o papel da interculturalidade nas diversas formas de concepção do corpo dentro de
suas especificidades culturais. Tal formação teria ricas contribuições se houvesse uma linha de
comunicação entre os enfermeiros dos hospitais universitários, que vivenciam tais situações, e a
academia. Juntos, poderiam entabular rodas de diálogos para a busca/troca de conhecimentos e
elaboração de planos de cuidados específicos, sob as diretrizes das teorias de enfermagem que
contemplam as diversas áreas do cuidado, em que o docente geralmente tem maior domínio teórico
que o enfermeiro assistencial.
No âmbito acadêmico, mesmo que a princípio a formação do enfermeiro não abarque todas
as aprendizagens necessárias que o levem à adoção de um cuidado intercultural, quando surgem
situações de contato interétnico em que relações de estranhamento tirem o profissional de sua zona de
conforto, o enfermeiro relembrará as possibilidades existentes e irá buscar respostas que incrementem
seus saberes e fazeres e restabeleçam o equilíbrio da relação. A prática da interculturalidade no
atendimento ao indígena promoverá um padrão que poderá despontar como um modelo de cuidado
desejável e exequível.
Por entendermos que a enfermagem está na intersecção do atendimento à saúde da
população, fazendo a ponte entre outros profissionais da saúde e o doente, seria relevante um olhar
para o ajustamento do cuidado, a fim de incluir a interculturalidade, cujo exercício exige uma atitude
consciente e predisposta, por parte do enfermeiro, para a troca de saberes, num clima em que a
dignidade do Outro é valorizada e o compartilhamento de experiências segue a vereda da harmonia.
Claramente, não há uma cultura melhor que outra, mas todas podem ser enriquecidas pela
complementaridade que a relação proporciona.
O intercâmbio oferecido pela interculturalidade foi entendido como a construção de: “[...]
uma disponibilidade para a leitura positiva da pluralidade social e cultural no respeito à diferença”
(FLEURI, 2003, p. 17).
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O autor remete para os benefícios de uma relação intercultural, a mesma que Leininger
propôs no momento de se praticar os cuidados de enfermagem.
O cuidado intercultural, na década de 1950, já era visto como uma oportunidade de interação
entre profissional e cliente e hoje, nos idos de 2014, ainda precisamos reiterar essa necessidade em
face da realidade cultural vivenciada no Brasil.
Pode-se dizer que a base da atuação do enfermeiro está na sua formação acadêmica,
obviamente, sem esquecermos que a pessoa por trás do profissional é forjada pela sua cultura de
pertencimento.
Considerando ser a “cultura brasileira” uma mescla de várias culturas, os saberes e fazeres
utilizados pelo enfermeiro ganharão maior projeção se conseguirem um distanciamento do modelo
biomédico.
Reconhece-se que uma educação monocultural, autoritária e hegemônica, que considera
somente os valores e saberes da cultura dominante economicamente, e que busca “higienizar” toda a
cultura brasileira de suas diversas matrizes étnico-culturais, não consegue preparar profissionais para a
interculturalidade, surgindo, assim, a iminente necessidade da formação pautada na educação
intercultural.
Por esse motivo, a proposição com ênfase na formação do enfermeiro leva em consideração
as culturas do usuário indígena, por meio de aulas teóricas que revelem o etnoconhecimento da
sociedade brasileira, a fim de incorporar diferentes saberes e fazeres à prática profissional e, por meio
de campos de estágios, oportunizam tal perspectiva.
Igualmente, desejável que o repasse dos etno-conhecimentos ocorram cotidianamente pela
ação educação permanente em serviço, com o fim de se repensar a prática do cuidado em saúde nos
diversos prismas culturais, configurando diálogo entabulado com a interculturalidade e alteridade.

2.4 A alteridade como possibilidade de inserção na formação acadêmica

A alteridade é condição sine qua non para a convivência harmoniosa em qualquer sociedade
e igualmente esperada dos profissionais, principalmente dos responsáveis pelos cuidados de saúde, que
devem ter uma relação não autoritária, mas pautada numa relação de alteridade, resultante da atenção
ao cuidar, com respeito, ao doente que estiver a seu cargo.
Alteridade, estando diretamente relacionada ao campo das relações, é definida, pela a
enciclopédia Larousse (1998, p. 220 apud Zanella, 2005, p. 99-100), como sendo: “estado, qualidade
daquilo que é o outro, distinto (antônimo de Identidade); as relações com o outrem.”
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Dessa forma, a alteridade se manifesta quando ocorre uma relação entre o Eu e o Outro. As
relações são consideradas de alteridade quando o Eu não se interpõe ao Outro, mas com ele interage
em reciprocidade. Eu me espelho no Outro e o Outro é a minha imagem. Tal conceito caminha muito
próximo à empatia.
Nessa relação, há um nivelamento entre os sujeitos, onde ninguém se coloca em posição de
superioridade ou inferioridade em relação ao outro, visto que ambos usufruem uma ligação na qual se
reconhecem em igualdade.
Com o conceito em mente, o enfermeiro percebe que não há divisão do profissional portador
de conhecimento do cuidado de saúde, e do profissional pessoa, que compreende o Outro como se
fosse a si mesmo. Ambas as possibilidades convergem, ou pelo menos deveriam convergir, para a
mesma pessoa/corpo: o enfermeiro, sujeito que detém o conhecimento relacionado ao cuidado
específico para curar, melhorar ou fazer tolerar uma doença, uma vez que compreende ser a
enfermidade integrante de um todo, que é o Outro, objeto de seu cuidado integral. Este Outro necessita
e deseja ser tratado como se fosse Eu, tendo sua dignidade respeitada por não receber tratamento que
cause violência ao seu modo de ser.
Há ocasiões em que a imagem do Outro é a projeção de nossas concepções sobre ele, sendo
construída a partir desses referenciais e, portanto, condicionada ao nosso modo de enxergá-lo, dandose, desta maneira, uma reafirmação do nosso modo de ser sobre o Outro.
No modelo ocidental, existe a tendência para atender a algumas predeterminações,
concluindo-se que um bom cidadão esteja enquadrado nessa definição. A alteridade rompe tal
paradigma, para assumir uma forma imparcial, sem autoritarismo nas relações sociais que se
estabelecem entre diferentes pessoas.
O vocábulo paciente comum no ambiente da saúde está vinculado à ideia de subordinação,
onde se espera que o indivíduo adoecido adote uma atitude passiva diante de todos os tratamentos
propostos, posição inconcebível numa relação de alteridade, que enxerga o Outro, por mais diferente
que seja, na horizontalização.
A submissão que deu origem ao termo paciente tem sido substituída por uma conduta ativa
por parte do usuário, aquele que utiliza o serviço de saúde e que reivindica o respeito pelos seus
direitos.
Por esse motivo, na presente pesquisa optamos por utilizar o termo doente ou usuário. O
primeiro, descreve a condição do corpo que se encontra com sua saúde comprometida,
independentemente da causa, e, o segundo, o corpo que por estar doente busca atendimento no serviço
de saúde.
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Percebemos uma contradição no cerne da política do Sistema Único de Saúde, pois, ao
mesmo tempo em que se posiciona a favor do discurso da integralidade, não consegue atender por
inteiro, o que significa dispensar um atendimento que contemple as singularidades, as diferenciações.
O serviço de saúde oferecido não é específico para os povos indígenas. Quando este se
encontra hospitalizado ele está enredado por uma malha que acolhe todos os usuários indígenas e não
indígenas, requerendo um esforço extra, por parte dos profissionais da saúde, para atender suas
necessidades.
A interculturalidade expressa, pela teoria da diversidade e universalidade do cuidado
cultural, o acolher ao indígena no serviço de saúde, assegurando o direito dos usuários indígenas de se
sugerur sobre como desejam ser tratados, podendo haver uma correspondência positiva, resultando na
desejável interação enfermeiro-indígena.
Mesmo quando o usuário não se manifesta em defesa de sua cultura, é papel dos
profissionais de saúde, os enfermeiros, se colocarem na posição do usuário/doente, de alguém com
sentimentos e percepções que devem ser valorizados em seus direitos, garantindo-lhes um cuidado
humanizado.
A disposição para um debate nestes termos tem-se demonstrado bem-vinda, pelos
profissionais da enfermagem, num mundo em que a informação está disponível a todos os segmentos
sociais na consagrada informatização.
No entanto, há um longo caminho a ser percorrido até que se chegue a um acordo tácito
quanto ao cuidado dispensado durante um atendimento de saúde a um usuário que, por força de suas
tradições, reluta em aderir ao tratamento proposto.
Quando os enfermeiros refletem que hoje é o Outro que está doente, mas amanhã poderá ser
o EU travestido de doente, seu comportamento tende à alteridade, visto que ela é primordial nas
relações de contato durante atendimentos de saúde.
Emmanuel Lévinas (apud MELO, 2003, p. 225) entende alteridade como sendo “[...] a
relação com o Outro em que esse não é passível de intelecção e compreensão. É o que do outro escapa
ao sistema englobante da razão e, portanto, está fora da totalidade”.
É como se disséssemos que, para Eu me relacionar com o Outro, não preciso tê-lo sob os
mesmos padrões que detenho, desobrigando a integração cultural, mas, ao contrário, deve haver
aceitação pelo que ele é, sem motivos adicionais. Anula qualquer tentativa de fazer com que o usuário,
que é o Outro, seja desrespeitado, ainda que Eu não compreenda as suas razões.
Num comportamento ético, é como se o Outro fosse apresentado para o Eu e, como
resposta, houvesse um acolhimento, dispensando os juízos.
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As relações de alteridade são construídas em momentos que ocorrem o contato com o
diferente, pois é inegavelmente mais fácil relacionar-se com alguém que compartilha dos mesmos
costumes e que apresenta hábitos diferentes, mas não necessariamente divergentes. Nesse contato, as
formulações culturais existentes em cada lado não são impostas ao Outro, e ele não é observado por
este ângulo.
Nessa perspectiva, aquele que aparenta estar em maior vantagem deve pensar a diferença e
apreender o que é diferente, num plano de empatia e inexistência de sentimentos preconceituosos. O
pensar é voltado para a aceitação do Outro, como ele se apresenta, pondo de lado qualquer pressuposto
que conduza ao etnocentrismo.28
Não é incomum, nas situações em que um usuário que busca o atendimento no sistema de
saúde se recusar seguir um determinado tratamento ou partes dele, ser visto como alguém difícil,
resistente, ou mesmo rebelde. Por vezes, cria-se, desnecessariamente, um clima de animosidade.
É suposto, ainda que implicitamente, que o maior peso de conhecimento recaia sobre o
profissional, daí presume-se que a imposição de suas ações seja tida com o melhor interesse. O
ambiente hospitalar é propício para o surgimento de relações apoiadas na parcialidade, por haver
assimetria de poder, a atitude prevalecente é de que “[...] eles têm cultura: nós, a ciência; eles têm
crenças, nós podemos avaliar essas crenças- o que explica o tom paternalista de muitas análises.”
(PEREIRA, 2011, p. 69) O profissional prescreve um tratamento ou um cuidado e espera que o
usuário o siga estritamente, sem questioná-lo.
Tendo em vista a hegemonia do comportamento biomédico concordamos com Pereira (2011,
p. 73) que “[...] uma das tarefas mais interessantes na área de saúde seria, então, etnografar a
biomedicina, direcionar as investigações para as convenções que a instituem como discurso de
verdades, indagando sobre as políticas de elaboração dos “atos científicos” [...]”.
Tal declaração se justifica porque, segundo Pereira (2011), profissionais de outras áreas
sentem dificuldade de trabalhar no campo dominado pela biomedicina devido as fricções nas
mediações nas áreas de fronteira, evidenciados pelas árduas e muitas vezes prolongadas negociações.
Independentemente da motivação dos profissionais, nos focamos no direito que o usuário
possui de ser informado quanto a sua situação de saúde/doença, com linguagem que lhe seja
compreensível, e os procedimentos a serem adotados. Ao usuário é dado o direito de decisão sobre
como será tratado corporalmente e ser compreendido pelo enfermeiro.
Reconhecidamente, em algumas situações se percebem divergências de expectativas, entre o
enfermeiro e o usuário, ou entre o Eu e o Outro, o que pode trazer frustrações.
28

“Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os
outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a
existência” (ROCHA, 1988, p. 5).
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A alteridade e interculturalidade são sentimentos que podem motivar o enfermeiro a refletir
sobre suas práticas, para que elas contemplem os anseios do Outro, o usuário/corpo doente, obtendo,
assim, melhores resultados na relação.
Não se pode desconsiderar que o corpo adoecido deva ser encarado como uma pessoa com
um histórico elaborado culturalmente e habilitado para a tomada de decisão. Na maioria dos casos, sua
condição de adoecimento não o despoja dos valores e crenças dos quais é portador. Por isso, é
importante que o enfermeiro empenhe-se por adquirir conhecimentos sobre quem é a pessoa a qual se
relacionará, a fim de prestar um cuidado integral. A utilização da teoria de Leininger poderá auxiliá-lo
a pensar em um cuidado com o aporte cultural condizente ao seu usuário, no intuito de olhar para a sua
totalidade e não apenas àquela parte do corpo que se encontra doente, objetivando enxergar o Outro
por completo, o que requer entendimento de que a parte do corpo enferma, que se pretende cuidar, é
apenas uma pequena representação de um todo, que o explica pelas suas manifestações.
Entretanto, para que o enfermeiro possa compreender a aplicabilidade da teoria de Leininger
e desenvolver o seu plano de cuidados, ele precisa ter um contato prévio, com os conceitos que
envolvem a interculturalidade, devendo, preferencialmente, ocorrer na graduação. Há vários modelos
teóricos que foram desenvolvidos por enfermeiros e que, em determinadas circunstâncias, são ou não
aplicáveis.
A academia, ao assumir para si o compromisso de formar o enfermeiro, não somente para o
fazer, mas para a prática crítica-reflexiva, ou seja, saber ser, prepara-o para que possa analisar o seu
contexto e adotar um modelo de cuidado mais apropriado para a sua realidade.
No entanto, requer-se humildade para se reconhecer as limitações do conhecimento por ele
não se apresentar acabado, mas que sempre permitem novos entendimentos e que a sua busca, numa
condição horizontalizada na relação com o usuário, trará benefícios mútuos.
Quanto à formação universitária, espera-se que sua sustentação seja dada pelas ações que
promovam a retroalimentação no sistema de educação superior, com base nas situações vivenciadas
pelos enfermeiros em sua atuação, podendo contribuir para o incremento de uma política educacional
que prepare os futuros profissionais que serão lançados no mercado de trabalho para a
interculturalidade.
O que se observa no presente é a desvinculação do enfermeiro com a academia. O ato de
concluir a graduação tem se tornado sinônimo de exercício autônomo dos saberes adquiridos. Tal
condição mantém a faculdade num plano filosófico, distanciando o graduando da prática. Projetos que
deem sustentação para o egresso da graduação na sua prática em serviços de saúde poderiam
minimizar o sofrimento sentido pelo enfermeiro quando se dá conta do abismo entre a teoria e a
prática.
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Na graduação, todas as técnicas são ensinadas em ambientes favoráveis e, quando o aluno é
colocado no campo de estágio, ocorre um primeiro descobrir, com o docente auxiliando-o.
O impacto maior surge ao sair da graduação, quando, em um dia, é apenas aluno e, no outro,
já é enfermeiro responsável pelo cuidado de diversos corpos. Dá-se, assim, início a uma jornada
solitária, na qual o enfermeiro encontra-se às voltas com pesadas responsabilidades.
Por ocorrer um desligamento dos profissionais encarregados pelo ensino e pesquisa no
momento da formatura do enfermeiro, ambos perdem, visto que o enfermeiro priva-se de
oportunidades para troca de ideias e apoio para a implantação de recursos do cuidado, e a docência
perde o conhecimento advindo dos momentos reveladores da realidade da prática profissional, para
reparar fragilidades e otimizar os pontos fortes da graduação.
Na trajetória profissional, o enfermeiro, pela utilização dos referenciais de alteridade e
interculturalidade, num esforço de valorizar a dignidade do usuário indígena, atenderá aos clamores
deste ainda que nada seja verbalizado, a partir de sua percepção do comportamento apresentado.
Quando a relação alcança esse patamar, os resultados do cuidado tornam-se mais expressivos através
da diminuição do estranhamento.
Na estruturação de relações harmoniosas, é ratificado ao usuário o direito à sua identidade e,
diante da sua tranquilidade, por sentir-se compreendido, o enfermeiro passa a usufruir de uma
prazerosa sensação de auto realização.
No âmbito hospitalar, a alteridade pode facilmente ser relegada ao segundo plano, por serem
priorizadas rotinas instituídas. Quando a noção de atendimento diferenciado é incorporada nas rotinas
hospitalares, os princípios de alteridade e interculturalidade fluem no momento de sua realização.
Se não forem observados os princípios acima delineados, o cuidado despersonalizado, com
ênfase no cumprimento de rotinas e evidenciador do seu caráter funcionalista, pode apresentar-se de
modo impositivo. O avanço da racionalidade, se não devidamente equilibrado com a alteridade, pode
distanciar a essência do cuidar.
Facilmente, a individualidade de um usuário hospitalizado pode ser agredida pela
abordagem a que está exposto, a começar pelo seu nome, que frequentemente é substituído por
códigos internos, tais como o de localização, pela patologia do qual indesejavelmente foi acometido,
ou mesmo pela atitude frente ao ambiente, supondo-se que seja chamado, respectivamente, de “o
cliente do leito 10”, “o Senhor da hepatomegalia” ou “aquela Senhora que se queixa de tudo”.
A abstração de um tratamento focado na alteridade e interculturalidade, resulta em violência
para o corpo que, totalmente descontextualizado da sua realidade, é colocado em situação de
subserviência e, por isso mesmo, expropriado do seu direito de protagonizar o processo de cuidado
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com a saúde, sofrendo, além da doença orgânica, a doença sociocultural a ele imposta pelo caminho da
cura.
A pessoa ao adoecer e ao se internar, perde a privacidade do lar ou do ambiente onde vive,
sofrendo uma redução do próprio espaço e, finalmente, abdica da sua autonomia, visto que sua cultura,
em muitas ocasiões, passa pelo crivo do que é científico e do que é tabu, uma vez que a abordagem
biomédica opta pelo primeiro em detrimento do segundo, às vezes, desprendendo-se dos sentimentos
do doente na relação com suas crenças e tradições, visto que, além de ficar com o espaço de vida
modificado, o doente necessita criar novos espaços e pontes.
O enfermeiro, ao colocar o usuário aos seus cuidados, no caleidoscópio para alteridade e
interculturalidade, apreende todos os prismas, sem tentar modificá-los, mas investe-se de uma atitude
de apreciação. O corpo que se lhe apresenta é tratado como se fosse o seu, com o respeito que teria em
apreço receber e ser reconhecido em todas as dimensões de sua individualidade corpórea.
Tal paridade cria a singularização no tratamento com o Outro, visto que ele pode ser Eu.
Conseguir perceber a imagem no Outro confirma sua personalização, assegurando relações de respeito
mútuo, eximindo-o de preconceito e discriminação.
Diante da diversidade étnica do Brasil e do clamor pela humanização do cuidado, a prática
do cuidar intercultural não é opcional, constitui-se de uma ação que marca o cuidado dispensado ao
corpo, a fim de que esse se restabeleça e possa ser devolvido à sua comunidade.
Se isso é o almejo de todos os usuários dos serviços de saúde, devemos incluir os indígenas
quando recorrem ao atendimento fora da aldeia e sentem os efeitos da diferença cultural.
O indígena adoecido, antes de chegar a um serviço de saúde nas regiões urbanas,

já

percorreu um longo trajeto dentro do fluxo do subsistema de saúde.
A peregrinação começa quando a enfermidade não é resolvida pelos tratamentos tradicionais
do povo. O indígena é conduzido a um polo de tratamento que seja mais próximo à sua aldeia. Se a
problemática do quadro clínico requerer intervenções de maior complexidade e o suporte local não
puder oferecê-lo ele será conduzido a uma Casa de Apoio ao Indígena (CASAI), para que dali possa
ser encaminhado aos centros de referência.
Na prática, tal fluxo apresenta inúmeros desafios ao indígena. O afastamento do seu povo
pode trazer sentimentos de tristeza e de desligamento de suas origens, frente ao desconhecido mundo
que é desvendado a cada etapa da viagem. O percurso em si apresenta os desafios do desconforto,
próprio de viagens longas, e da fragilidade ocasionada pela doença e, também, pela mudança no
padrão alimentar. Ao chegar ao destino, na CASAI, seu corpo, então desgastado pelos fatores
mencionados, depara-se com um cotidiano diferente do habitual, havendo a necessidade de adaptação
ao novo ambiente. Da saída da aldeia até o seu regresso, o indígena é constantemente surpreendido por
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novas realidades, precisando ajustar-se continuamente. Ao ser transportado para o serviço de saúde de
referência, uma realidade lhe é descortinada, o que, pelo simples fato de ser desconhecida pode lhe
causar sensações de assombro e recolhimento. Ao chegar ao local destinado ao seu atendimento de
saúde, traz consigo, na bagagem, uma miscelânea de sentimentos.
Nessa medida, esse corpo encontra-se adoecido no seu plano físico, social, psicológico e
espiritual. O distanciamento da comunidade causa a translocação na sua percepção de mundo. Na
sequência, o que ocorre é a imperiosidade da comunicação simples e da concessão do tempo, para que
haja o entendimento do que é proposto. Em seguida, acontece o encontro interétnico, num ambiente
que o desprivilegia culturalmente.
Quando o enfermeiro compreende que no bojo de todas as culturas há riqueza, melhor se
torna sua relação com o usuário indígena, pois, o doente percebe um esforço do enfermeiro em
horizontalizar as relações, consignando posicionamentos opostos, mas não oponentes. Aceitar as
culturas alheias como igualmente importantes requer uma postura de interação, por compreender que
todas elas possuem o seu valor, não sendo, nem esta, nem aquela, o centro ideal.
Diante disso, percebe-se, então, que alteridade e interculturalidade são vocábulos que versam
no diálogo sobre a aceitação da diferença cultural e devem permear a vida do enfermeiro desde sua
formação até o desincumbir das tarefas.
Compreender que não há um saber certo ou errado privilegiará as diversas formas de fazer o
cuidado, sempre considerando que o contexto sociocultural influi diretamente no entendimento e nas
manifestações da doença.
O enfermeiro, por ser um profissional que se predispõe ao contato com os usuários dos
serviços de saúde de um país pluriétnico, tem o direito à ênfase na formação de conhecimentos que o
conduza para a prática do atendimento de saúde intercultural, não devendo o tema ser relegado a um
plano secundário ou a uma teoria isolada.
Fica evidente que a concepção etnocêntrica não encontra sustentação nos espaços de
“fronteira interétnicas e interculturais”, que constituem os espaços de atendimento à saúde da
população brasileira, portanto, aos povos indígenas.
Com isso, podemos afirmar que, se os atendimentos de saúde estiverem sendo exercidos de
forma contrária às relações interculturais, expressando apenas uma mentalidade biomédica que não
reconhece a produção do corpo de forma diversificada, não estará em consonância com os princípios
do sistema em que estão inseridos e, consequentemente, redunda em fragilização.
A proposta do atendimento de saúde ideal é a conciliação de interesses, tanto do usuário, que
espera ter sua cultura respeitada, e do enfermeiro, que tem por meta a capacidade de prestar um
cuidado de qualidade.
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Em virtude da constante demanda pela oferta de serviços de saúde que preste atendimento
humanizado29, o Ministério da Saúde propôs a adoção de uma política de humanização de abordagem
transversal, com objetivo de ultrapassar fronteiras, muitas vezes endurecidas, dos diferentes saberes e
poderes nas quais a produção de saúde tem se ocupado. A intenção é proporcionar um diálogo entre
profissionais e usuários, no interior do qual haja a construção de laços de cidadania (BRASIL, 2006)
Na tentativa de oferecer aos povos indígenas um atendimento de saúde que contemple suas
peculiaridades, respeitando a identidade étnica de cada povo, o Governo Federal brasileiro criou um
fluxo diferenciado de atendimento à saúde.

29

Segundo o Boletim de Saúde da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (2005, p. 1), humanizar é “garantir
à palavra a sua dignidade ética”. Ou seja, para que o sentimento humano, as percepções de dor ou de prazer
sejam humanizadas, é preciso que as palavras que o sujeito expressa sejam reconhecidas pelo outro. É preciso,
ainda, que esse sujeito ouça do outro, palavras de reconhecimento. É pela linguagem que fazemos descobertas
de meios pessoais de comunicação com o outro. Ou seja, sem comunicação, não há humanização. A
humanização depende da nossa capacidade de falar e de ouvir, depende do diálogo com nossos semelhantes.
Qualificar o atendimento de saúde depende então, humanizar.
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CAPÍTULO III
O SISTEMA DE SAÚDE E O ATENDIMENTO À SAÚDE INDÍGENA

Trazemos neste capítulo parte da história do indígena no Mato Grosso, a estatística
populacional indígena pelo Censo de 2010 e a trajetória que culminou com a criação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. A rede SUS Cuiabá é brevemente apresentada visto
fazer interface como o Subsistema. Para adentrar no campo de pesquisa o capítulo descreve o
percurso metodológico adotado.

3.1 O indígena em Mato Grosso

O Estado do Mato Grosso tem sido habitado por muitos povos indígenas desde tempos
ancestrais. As terras da atual capital de Mato Grosso, Cuiabá, pertenciam, originalmente, ao povo
Bororo. Eram 48 milhões de hectares.
O fenótipo do povo cuiabano traz as similaridades desses indígenas, até mesmo no modo de
falar e no biotipo.
De acordo com o Censo de 2010, Mato Grosso possui 41 etnias30 compostas de 43.226
indivíduos que se autodeclararam indígenas (IBGE, 2010), havendo 64 terras demarcadas para esse
segmento.
Silva Fernandes (1987), ao relatar como se deu o povoamento de Mato Grosso, apresenta os
desafios que a população indígena local teve que enfrentar. O aprisionamento de indígenas por
expedições bandeirantes, invasão e destruição da flora pelo extrativismo de borracha e poaia, garimpo
em veios auríferos e projetos de povoamento de áreas indígenas promovidos pelo Governo Federal.
A história de colonização, povoamento do Estado tem sido marcada pelo genocídio dos seus
primeiros habitantes.
Em 1963, todos os habitantes da aldeia Cinta Larga foram mortos a mando de seringalistas.
Tal matança ficou conhecida pelo nome de Massacre do Paralelo 11 (BARCELLOS; BUSATTO,
1987).

30

De acordo com o Censo demográfico 2010: características gerais dos indígenas, resultados do universo (2012
a) etnia refere-se à comunidade definida por afinidade linguística, cultural ou social.
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Outros atentados contra a sobrevivência indígena no Estado têm ocorrido e tornou-se objeto
de veiculação midiática. Dessa forma, os povos indígenas enfrentam grande desafios para continuar
sobrevivendo.
O Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910, não fez jus a sua missão. “Dos 700
empregados do SPI, 134 eram acusados de crimes [...] de matar sistematicamente os índios”
(ROBERTO, 1987, p. 21).
Num esforço de proteger a população indígena e lhes assegurar um espaço territorial em que
pudesse habitar sem serem aterrorizados por supostos donos da terra em 1961 é criado o primeiro
Parque Indígena do Brasil: o Parque Nacional do Xingu, destinado a ser a habitação, de parcela das
populações indígenas. Mas, como todos os outros direitos indígenas, esse também teve sua parcela de
subtração. Enquanto o projeto para a criação do Parque estava em andamento, o governo do estado de
Mato Grosso “entregou para especulação imobiliária 75% das cobiçadas terras xinguanas” (SILVA,
1987, p. 26).
Após a sua criação, em 1967, a primeira ação da Fundação Nacional do Índio (Funai) foi
transferir um grupo indígena para o Parque Nacional do Xingu, em 1968, que já havia sofrido outro
decréscimo em benefício de fazendeiros (SILVA, 1987).
A criação de tal reserva indígena31 não trouxe benefício apenas aos povos indígenas, mas
para a Nação que, dessa forma, recebeu uma extensão territorial com vegetação preservada, cabeceira
de rios, córregos protegidos e espécies animais em liberdade para livre procriação. Um ganho para o
meio ambiente.
O que, infelizmente, presenciamos são as retaliações contra indígenas por parte de
fazendeiros, posseiros, “profissionais do agronegócio”, tentando, por coerção, reprimir as
reivindicações para a preservação de seus territórios, por meio da obtenção da homologação32 de
terras. Impedir a concessão de terras para a população indígena é uma forma constante de negar a
sobrevivência de sistemas socioculturais igualitários e autossuficientes.
Não há um entendimento nacional sobre a situação do indígena. A própria história relatada
nos livros didáticos apresenta os povos indígenas que foram encontrados no Brasil e que ali estavam
por mero acaso. Há uma desvinculação do indígena com o pertencimento ao Brasil. É como se eles
apenas estivessem, mas não fizessem parte do Brasil. Essa é uma posição muita cômoda para aqueles
que desejam sua assimilação.

31

Reservas indígenas: terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que não se
confundem com as de posse tradicional e, por esse motivo, não se submetem aos procedimentos anteriormente
descritos (IBGE, 2012a, p.16 apud Logsdon).
32
Terras homologadas: terras que foram demarcadas e tiveram seus limites homologados pela Presidência da
República (IBGE, 2012a, p. 16 apud Logsdon).
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Fornecer ao indígena uma identidade singular, porém, nacional, é o mesmo que admitir os
seus direitos enquanto donos da terra.
Leis e decretos têm sido promulgados por grupos de pessoas que compreendem que a criação
de legislação que proteja os indígenas nada mais é do que um reconhecimento pelo seu papel enquanto
senhores da terra e formadores da nação, e que podem contar com o benefício da preservação do
território demarcado como área indígena.
De acordo com o Censo de 2010, os indígenas estão distribuídos em 687 terras indígenas
(incluindo as em estudo e delimitadas) em todo o território brasileiro (IBGE 2012a; ISA,2012 apud
LOGSDON, 2014).

Mapa 1. Terras indígenas no Brasil por situação fundiária em 2010.

Extraído de: IBGE, 2012e. p.18. (apud Logsdon, 2014, p.35)

A representação gráfica nos dá a ideia de como são apenas pequenas partes de toda a
extensão territorial brasileira que está destinada ao atendimento da necessidade de habitação indígena.
Entendemos que, se a sociedade nacional não se atentar e manifestar-se contra a perpetuação
das atrocidades promovidas contra os indígenas, por aqueles que têm desejos escusos, mesmo com a
formalização da distribuição de terras por meio de dispositivos legais, ela não atingirá o objetivo.
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Num olhar mais acurado, percebemos que é a apatia, ou mesmo o preconceito social que tem
feito com que as pessoas se mostrem pouco sensíveis às necessidades dos povos indígenas, notando-se
que o conceito cristalizado pela história de imposição à condição de subalternidade do indígena,
postura aceita por muitos, passando a concessão de sua humanidade por um longo processo de
negação.
Na busca de meios de subsistência, indígenas têm se deslocado para as regiões urbanas. De
acordo com o censo demográfico brasileiro de 1991 a 2000, o crescimento da população indígena em
regiões urbanas aumentou em 19,6% na região Centro-Oeste (LOGSDON, 2014)
Nas cidades, os indígenas procuram melhorar a sua qualificação, ingressando em
universidades ou procurando empregos que possam dar-lhes condições de sustentar a família. Daí o
confronto inevitável entre a concepção de sociedade e de produção da pessoa na sociedade ocidental e
as diversas concepções de produção da vida, na qual o corpo é a centralidade do lugar cosmológico,
histórico e cultural.
Mas, independentemente de o indígena estar em áreas urbanas ou rurais (territórios
indígenas), todos depende do atendimento de saúde oferecido pelo SUS.
No entanto, há um diferencial: quando os indígenas ingressam em comunidades urbanas e
apartando-se de suas aldeias eles passam a receber um atendimento de saúde similar ao destinado aos
demais membros da população, tendo, por si próprio, que buscar o atendimento de que necessita, ao
passo que quando o indígena encontra-se em aldeias é amparado pela política do Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena. Ainda assim, suas concepções de saúde e doenças mantêm-se firmadas em
sua cultura de origem.

3.2 A criação de um Sistema de Saúde Específico

Em 1980 deu-se início a um movimento conhecido por Reforma Sanitária 33, que culminou na
VII Conferência Nacional de Saúde (CNS). A VII CNS foi um marco na história das conferências de
saúde no Brasil, pois, pela primeira vez a população teve participação no desenvolvimento das
discussões. Suas propostas compuseram o texto da Constituição Federal de 1988, nos artigos 196 a
200 (BRASIL, 1988).
Os 4.000 delegados participantes foram impulsionados pelo movimento da Reforma
Sanitária, e fizeram a proposição da criação de uma ação institucional que atendesse ao conceito

33

Conjunto de ideias que serviram se sustentação das necessárias mudanças no setor de saúde, tendo como
resultado final a melhoria das condições de vida da população.
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ampliado de saúde, envolvendo promoção, proteção e recuperação. Tais eventos contribuíram para a
consagração constitucional da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).
Antes do advento SUS, a desigualdade assistencial à saúde, enfrentada pela população
brasileira, era caracterizada pelo fato que, para receber o atendimento, era necessária a contribuição do
trabalhador, deixando de fora os potenciais usuários que não tinham mecanismos de arrecadação
formal, como os trabalhadores autônomos. Com a criação do SUS ocorreu a obrigatoriedade do
atendimento público a todo cidadão, indistintamente.
O Estado assumiu a responsabilidade pela sua gestão, financiamento e organização,
reafirmando a abrangência teria uma cobertura universal no território nacional, automaticamente
incluindo os indígenas (CONFALONIERI, 1989).
As bases jurídicas e constitucionais do SUS foram firmadas na seção da saúde da
Constituição Federal e nas Leis nº 8.080 e 8.142, de 1990 (BRASIL, 2006)
A organização operacional do SUS foi gradualmente sendo orientada pelas Normas
Operacionais Básicas (NOB) e Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) 34.
Os princípios ideológicos do SUS se sustentam em três pilares fundamentais:

 Universalidade: o direito de acesso universal, e eficiente aos serviços de saúde a
todos, tendo o Estado se comprometido com a obrigação de prover a atenção à
saúde;
 Integralidade: atenção à saúde nos âmbito curativo e preventivo, levando em conta as
necessidades específicas de pessoas ou grupos, incluindo, dessa maneira, os povos
indígenas. Tem como preocupação central com as necessidades de humanização dos
serviços prestados.
 Equidade: confere aos brasileiros o direito a igualdade de oportunidade no uso do
SUS, reduzindo as disparidades sociais e regionais. Seu fator determinante é a
incorporação de tecnologia e investimento estratégico (BRASIL, 2002, p. 30-32).

E ainda: Para amparar a população brasileira na necessidade de previdência social,
dispositivos legais que garantem o benefício social foram criados (BRASIL, 1993).
O SUS, por ter caráter inclusivo, tem como meta o respeito pelo ser em sua totalidade,
considerando os aspectos histórico-sociais. Com este foco, as políticas de atendimento à população
brasileira receberam desdobramentos para abarcar parcelas minoritárias da sociedade, dentre elas as
populações indígenas.
As ações de saúde voltadas para esse segmento populacional tiveram uma longa trajetória
marcada por acertos e desconstruções. A primeira Constituição brasileira, de 1824, ignorou a

34

As Normas Operacionais Básicas editadas: NOB 91, NOB 92; NOB 93, NOB 96, atualmente em vigor a
Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) de 2.002.
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existência de sociedades indígenas em território nacional, renegando a diversidade étnica presente no
país e qualificando a sociedade brasileira como homogênea.
Se o mero reconhecimento era negado às populações nativas, a esperança da promulgação de
políticas que viabilizassem o atendimento das necessidades destes povos era quase nula, em virtude da
desnecessidade do ponto de vista do poder público.
A Constituição de 1891, a primeira após a proclamação da República, representou os
interesses de grupos de elite agrária. Em 1908, após denúncias no Congresso Americanista na Áustria,
de que o Brasil massacrava sua população indígena, foi-se pavimentando o caminho para a criação de
um serviço que supostamente protegeria os indígenas, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI).
De acordo com Langdon (1999), até 1910 não havia políticas de saúde voltadas para as
populações indígenas.
Frente ao cenário, com as Constituições de 1934, 1937 e 1946 abordando os direitos
indígenas e responsabilização da União para a criação de uma política indigenista, o Serviço de
Proteção ao Índio se dissolveu.
Em 1967 foi criada a Fundação Nacional Indígena (Funai) que: “passa a desempenhar o
papel de tutora das populações indígenas”. (SILVA, 1987, p. 27).
A criação da Funai não resolveu os problemas insurgentes na administração do SPI, uma vez
que o seu quadro funcional foi composto com os funcionários da extinta instituição, composto por
profissionais não qualificados, além do enfrentamento da escassez de recursos, limitante do ideal
funcionamento. Sua política ficou subordinada aos planos da defesa nacional, que incluíam a
construção de estradas, hidrelétricas, formação de grandes latifúndios e extrativismo mineral.
Instaurou-se uma rígida política tutelar35 que centralizava projetos de assistência à saúde e
educação dentre outros, a fim de manter as populações indígenas afastadas das regiões de interesse
estratégico.
Ademais, Silva (1987) aponta o oportunismo da Funai em tentar usar o Projeto de
Emancipação36, para estimular a mudança nos padrões econômicos das aldeias: “[...] significando a
inserção de comunidades tribais no sistema capitalista [...] a manipulação do dinheiro, a participação
na sociedade de consumo [...].” (SILVA, 1987, p. 34).

35

Regime tutelar: “A tutela era uma medida jurídica que delegava ao órgão indigenista oficial o direito de decidir
pelas comunidades, tirando dos indígenas a possibilidade de protagonizar os rumos de suas vidas.”
(GARNELO, 2012, p. 19).
36
A obra “Índios em Mato Grosso” nas páginas 33 e 34, cita a minuta do Projeto de Emancipação criada em 1974
e que tinha como intuito liberar os indígenas da tutela estatal, prevendo a divisão das terras em pequenos lotes
familiares, sendo que as terras que não fossem necessárias aos índios, seriam redistribuídas aos colonos do
INCRA.
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Para realizar cuidados com a saúde indígena, a Funai instituiu as chamadas “equipes volantes
de saúde” (EVS), que realizavam, com frequência reduzida, os atendimentos nas aldeias. Essas
equipes eram formadas por um médico, um odontólogo, um laboratorista e um profissional da área de
enfermagem (SILVA, 1987, p. 37).
A falta de recursos e a inadequação na organização da assistência contribuíram para que as
EVS fossem se deslocando para as cidades, de modo que as aldeias foram privadas desse serviço que,
inicialmente, deveria estar no seu meio. Embora previsse que os profissionais que prestariam
atendimento às populações indígenas seriam qualificados para a atividade, na prática, isso não ocorreu
(BRASIL, 2002).
Os decretos posteriores esvaziaram a Funai de parte de suas atribuições. Acompanhando com
Garnelo (2012) a descrição do ocorrido, as responsabilidades das áreas da saúde, educação e
preservação cultural: “[...] foram repassadas para os ministérios equivalentes, os quais já tinham
ingerência sobre essas políticas públicas para o conjunto da população brasileira” (GARNELO, 2012,
p. 20).
A partir de então, a atuação da Funai limitava-se na defesa dos indígenas somente em
situações de conflito, cuja intervenção mostrava-se emergencial.
A fim de melhorar a coordenação dos serviços de gestão de saneamento ambiental, por meio
de cooperação técnica, foi instituída a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991).
Em 1993, foi realizada a II Conferência Nacional de Saúde Indígena, cujos debates
forneceram elementos para a criação da Lei Arouca. Naquela ocasião, emergiram as propostas iniciais
para a criação de Agentes Indígenas de Saúde (AISs).
Em 1999, devido a atuação do médico sanitarista Antonio Sérgio da Silva Arouca, foi
incluído, no Capítulo V da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a criação do Subsistema de Atenção
à Saúde Indígena, passando à Funasa, vinculada ao Ministério da Saúde, a responsabilidade de
coordenar, executar as ações de saúde indígena (BRASIL, 2009; BRASIL, 1999a).
Como o contingente de recursos humanos para prestar atendimento de saúde nas aldeias era
insuficiente, daí ter sido contratados municípios e organizações não governamentais (ONG‟s), ficando
o Departamento de Saúde Indígena (DESAI), encarregado de coordenar o subsistema (GARNELO,
2012).
Pela Lei Arouca, de 23 de setembro de 1999, ficou determinado que os povos indígenas
tivessem acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS), considerando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, para haver
a superação dos fatores que tornam esses povos mais vulneráveis aos agravos à saúde. Abarcando esta
proposta, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena teve como objetivo atender ao indígena
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respeitando a sua integridade cultural. À Fundação Nacional de Saúde (Funasa) foi delegado o
saneamento ambiental e atenção integral à saúde indígena. (BRASIL, 1999b).
Em 2010 foi criada oficialmente a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 37, que
passou a gerenciar o Subsistema de Saúde Indígena e as anteriores atribuições da saúde indígena
desenvolvida pela Funasa38 (BRASIL, 2010).
A partir de então, a SESAI passou a ser mediadora entre Ministério da Saúde e organizações
não governamentais (ONGs) e prefeituras. (GARNELO, 2012).
Atualmente, a SESAI39 coordena a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas (PNASPI)40, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI), orientar as ações de
atenção à saúde nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, promover, apoiar o desenvolvimento de
pesquisas no campo da saúde indígena e promover ações de fortalecimento do controle social
(BRASIL, 2013a).
A SESAI presta atenção à saúde indígena por meio de quatro estruturas: Departamento de
Gestão da Saúde Indígena (DGESI), Departamento de Atenção à Saúde Indígena (DASI),
Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde Indígena (DSESI) e Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI).

O organograma da SESAI aponta os níveis hierárquicos na sua estrutura, entre eles o
DSEI.

37

Decreto nº 7.336, de 19/10/10, cria a SESAI. Atualmente, em vigência o Decreto nº 8.065, de 7/08/2013.
Segundo Athias (2001), a Funai e a Funasa dividiram serviços, sendo que a primeira com propostas de
atividades curativas e a segunda com ações voltadas para a prevenção. Esse modelo tornou-se inviável, pois
contribui para a impossibilidade de executar serviços de saúde de maneira integral.
39
Portal da Saúde. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde, 8 de julho de 2013. Apresenta abas sobre estrutura da
SESAI.
Disponível
em:
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai> Acesso em: 16 out. 2014.
40
A PNASPI tem por objetivo formular diretrizes para nortear o planejamento, implementação, avaliação e
controle das ações de atenção à saúde das comunidades indígenas (BRASIL, 2009b).
38
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Figura 3. Organograma da Secretaria Especial de Saúde Indígena.

Fonte: SESAI -2013

Nessa estrutura, o Ministério da Saúde está localizado, hierarquicamente, acima da SESAI,
fazendo o provimento dos recursos para o funcionamento do subsistema.
Diretamente ligada à SESAI está o DSEI, como modelo de organização de serviços
orientado para ser um espaço “[...] etnocultural dinâmico, com foco na eficiência e na celeridade, bem
de acordo com as especificidades dos povos indígenas” (BRASIL 2009b, p. 30).
O órgão coordena serviços de apoio à saúde indígena na esfera local, como unidade gestora
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS).
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Figura 4. Organograma do Distrito Sanitário Especial Indígena.

Fonte: SESAI, 2013

A ideia central do DSEI é a organização dos serviços de saúde para atender cada povo
indígena em sua especificidade, de modo que as ações sejam eficazes àqueles sob sua jurisdição.
Foram criados com o objetivo de fornecer medidas administrativas que promovessem
atividades técnicas, no sentido da racionalização e qualificação de atenção à saúde, com a promoção e
a reordenação do fluxo na rede de saúde e das práticas sanitárias envolvendo o controle social
(BRASIL, 1999b).

O DSEI tem como modelo de organização a prática assistencial voltada para um
espaço de diversidade cultural indígena, dentro de uma determinada área geográfica e
populacional41.
Para a efetivação de sua estruturação, ocorreram encontros com lideranças indígenas,
representantes da Funai, secretarias de saúde municipais e estaduais, bem como com antropólogos e
instituições do governo que prestavam serviço às comunidades indígenas (GARNELO, 2012)

41

Informação
disponível
em:
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-sesai/9540-destaques> Acesso em: 16 de out. de
2014.
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Em virtude da dispersão geográfica dos povos autóctones, tornou-se plenamente justificável
a adoção de um sistema de saúde que embrenhasse em todas as regiões em que houvesse indígenas.
Atualmente, existem 34 DSEI‟s distribuídos em todo o território nacional, cabendo a eles as
ações preventivas de saúde, implantação de programas, monitoramentos, com base em indicadores de
saúde, e dos sistemas tradicionais, deslocamentos emergenciais de indígenas enfermos para serviços
de referência, preparação de recursos humanos para atuar no âmbito intercultural, ações que envolvam
direta ou indiretamente a assistência farmacêutica.
Os DSEI‟s não foram distribuídos obedecendo a limites de divisão dos Estados, mas por
área territorial, conforme eram ocupadas pelas comunidades indígenas (BRASIL, 2009).

Mapa 2. Distribuição Nacional dos DSEI‟s.

Fonte: Portal da Saúde SUS, 2014.

O DSEI Araguaia teve, em alguns momentos sua gestão, compartilhada com o estado de
Goiás, pois parte do território está em solo goiano, e por esse motivo não é arrolado na soma do DSEI
Cuiabá, pelo Relatório de Gestão da FUNASA de 2010.
Com tal distribuição buscou-se dar cobertura de atendimento da saúde indígena em todo o
território brasileiro.
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Com esta política de construção de redes para o atendimento à saúde indígena, estruturaramse em Mato Grosso cinco unidades do Distrito Sanitário Especial Indígena: Cuiabá, em Cuiabá, Parque
Indígena do Xingu, em Canarana, Xavante, em Barra do Garça, Kayapó, em Colíder, e Araguaia, em
São Félix do Araguaia. Tais Distritos ofertam uma cobertura de 83% de atendimento à população
indígena de Mato Grosso.
Na tabela a seguir vemos a distribuição dos DSEI‟s do Estado do Mato Grosso.

Tabela 1. Abrangência dos DSEI‟s-MT.

DSEI’s

Aldeias

Etnias

Pólo-Base

CASAI

Cuiabá

População
abrangida
6.266

96

10

05

03

Xingu

6.110

73

16

07

03

Xavante

15.578

197

01

06

02

Kayapó

3.630

27

10

03

03

Araguaia

3.972

30

06

04

01

Total

35.556

423

43

25

12

Fonte: Relatório de Gestão SUEST de Mato Grosso-2010.

O Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá é responsável pelas ações de saúde dos
povos indígenas de 96 aldeias sob a sua jurisdição. Os municípios de abrangência são: Cuiabá,
Brasnorte, Paranatinga, Campo Novo dos Parecis, Nobres, Tangará da Serra, Poxoréu, Rondonópolis,
Barão de Melgaço, Santo Antônio do Leverger, Barra do Bugres, General Carneiro e Planalto da
Serra.
Os povos indígenas beneficiados são: Bakairi, Bororo, Enawenê-Nawê, Chiquitano, Guató,
Irantxé-Manoki, Myky, Nambikwara, Paresi e Umutina.
São seus Polos Base: Brasnorte, Chiquitano, Cuiabá, Rondonópolis e Tangará da Serra, com
apoio das CASAI‟s de Cuiabá, Rondonópolis e Tangará da Serra (RELATÓRIO DE GESTÃO
SUEST DE MT, 2010).
De acordo com a tabela 2, pode-se afirmar que o subsistema em Mato Grosso, por meio dos
DSEI‟s, garante atendimento a 35.556 indígenas, ou seja, 83,5% do total populacional indígena no
Estado:
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Tabela 2. Comparativo populacional indígena.

Distribuição

Brasil

Mato Grosso

DSEI Cuiabá

600.5181

43.2262

6.2664

Etnias

2811

422

104

Aldeias

4.7741

4232

964

2742

333

População indígena

Línguas faladas

Legenda das fontes dos dados: 1. Relatório Gestão Funasa- 2010; 2. IBGE- 2010; 3. Sociedade Brasileira para o
Progresso Científico- 2004; 4. Relatório Gestão SUEST Mato Grosso- 2010.

O DSEI Cuiabá realiza, aproximadamente, 15% da cobertura no atendimento aos indígenas
do território de Mato Grosso. Os demais DSEI‟s em conjunto assumem a cobertura de,
aproximadamente, 69% dos atendimentos, restando uma demanda reprimida de 16%.
Nesse modelo figura o atendimento à atenção primária, como porta de entrada para o
sistema, o Posto de Saúde, que ficam nas aldeias para prestar atendimento na atenção básica e contam
com o apoio dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN).
Em seguida, no nível secundário do modelo, há o Polo Base. Quando o problema de saúde não
consegue ser resolvido na instância dos Postos de Saúde, o indígena é trazido para o Polo Base, que
fica situado preferencialmente em pontos de fácil acesso aos Postos de Saúde.
Em Mato Grosso, são ao todo 10 Polos Base, sendo 7 do tipo I e 3 do tipo II. O Polo Base
Tipo I possui equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, odontólogo, nutricionista e
técnicos de enfermagem. Deve situar-se em terras indígenas realizando as atividades dos Postos de
Saúde, e responsabilizando pela supervisão dos Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de
Saneamento. Sua cobertura abrange várias aldeias, com localização estratégica entre elas.
O Polo Base Tipo II localiza-se no município de referência, fora das terras indígenas,
funcionando como base administrativa e de apoio logístico às de equipe de saúde. Servem de
almoxarifado para materiais, central de medicamentos, investigações epidemiológicas, planejamento
das atividades da equipe de saúde, elaboração e emissão de relatórios (VARGAS, 2008).
Os quadros patogênicos que não têm sua resolução efetivada nessa estrutura são
referenciados ao SUS das regiões urbanas, onde, juntamente com seus acompanhantes, são acolhidos
pela Casa do Índio (Casai), onde são oferecidos acomodação, alimentação, acompanhamento aos
usuários em consultas, exames, internações, alta, permanência no período de convalescença, nos
traslados entre Casai – centro de referência (SUS) e centro de referência (SUS)- Casai.
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Enquanto hospedados, os indígenas recebem cuidados de enfermagem 24 horas e participam
de atividades voltadas para educação em saúde, nas quais os acompanhantes são estimulados a
participar (VARGAS, 2008).
Em última instância, temos os hospitais públicos que servem como referência ambulatorial e
de internação. Em Cuiabá, é oferecido, atualmente, o maior número de referências na rede SUS do
Subsistema no Estado, que recebe um grande contingente de indígenas em situação de doença,
exigindo intervenções profissionais mais especializadas em termos de pessoal e de equipamentos.
O fluxograma abaixo traça o percurso a ser percorrido por um indígena que necessita de
tratamento de saúde fora da aldeia.

Figura 5. Fluxograma de atendimento ao indígena fora da aldeia.

Fonte: SESAI-2010.

Cabe lembrar que os centros de serviços de referência do SUS, para atendimento de alta
complexidade, acolhem as populações não indígenas e indígenas. O sistema de referência que atende a
saúde indígena nos centros urbanos carece de mecanismos que levem em conta as necessidades
implícitas na alteridade e interculturalidade.
Por se tratar de locais de atendimento com demanda populacional diversificada, não
exclusivamente voltada para as populações indígenas, tais estabelecimentos enfrentam os dilemas
comuns à população não indígena de maneira geral, impostas a uma rede que tem recebido
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permanentemente críticas, pela falta de qualidade na prestação de serviços à população de maneira
geral.
A rede SUS em Cuiabá dispõe de hospitais públicos e conveniados para o atendimento da
atenção secundária e terciária.
A atenção básica está dividida por regionais: norte 1, norte 2, sul 1 , sul 2, leste 1, leste 2,
oeste 1, oeste 2 e saúde rural em Rio dos Peixes, Nossa Senhora da Guia e Aguaçu.
As regionais são responsáveis pela coordenação das atividades das policlínicas, centros de
saúde e unidade de pronto atendimento.
A tabela que segue apresenta o suporte de saúde oferecido pelo município de Cuiabá pela
rede SUS.

Tabela 3. Sistema Único de Saúde de Cuiabá/MT- Março 2015.
Hospitais da
rede SUS
06

Hospitais
conveniados

Policlínicas

Centros de
Saúde

07

03

21

Unidades de
Saúde da
Família
75

Unidade de
Pronto
Atendimento
01

Fonte: Elaborado pela autora.

Os indígenas recorrem à estrutura como um meio de acesso ao atendimento da sua saúde que
se encontra comprometido. Segundo Garnelo e Sampaio (2003, p. 314), estes grupos ou população
específica: “[...] aprenderam a conhecer e valorizar a medicina curativa. Tal valorização se expressa
segundo demandas sempre crescentes de medicamentos, hospitais, laboratórios e outros meios
tecnológicos”.
No entanto, cabe ressaltar que não somente há uma valorização consciente por conta de
aceitarem uma superioridade cultural imposta, mas, ao contrário, seus saberes e fazeres culturalmente
validados pela prática social, que sempre deram conta dos problemas coletivos vivenciados em termos
de saúde em seus territórios tradicionais não são mais possíveis, uma vez que estes foram invadidos e
desapropriados, com uma imensa imposição de mudanças nos hábitos alimentares, nas condições de
saneamento básico, no acesso à água e alimentos não contaminados por agrotóxicos, e o contato com
doenças que não eram acometidos antes do processo de dominação colonialista, expressa também na
atual exploração da vida pelas relações capitalistas.
Assim, a iniquidade do colonialismo deixou e deixa marcas segregacionistas e de imposição
autoritária e preconceituosa, que deixa os indígenas sem atendimento à saúde, desconsiderando-os em
suas formas diferenciadas de produzir a vida e garantir, de forma equilibrada com o ambiente e a
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cultura, sua saúde. A imposição, portanto, não é somente cultural, mas imposta pelas desigualdades a
eles designadas pelas forças econômicas e culturais, que os coloca à margem dos direitos, tanto na
sociedade brasileira de ontem como na de hoje.
Assim, compreender essas dimensões da cultura e como elas impõem-se no imaginário que
produz nos enfermeiros da saúde indígena, são necessárias para que possamos problematizar a relação
para além de culpabilizar o enfermeiro ou o sistema, sem cara ou história. No sistema comum, buscase atender a uma diversidade, reconhecendo o processo histórico, mas tal princípio, por si só, não é
suficiente.
Ao se promover um fluxo de atendimento à saúde diferenciado para as populações indígenas,
busca-se oferecer condições igualitárias à população em geral, de acesso aos serviços de saúde da rede
SUS.
A concessão de tal chance estava no âmago da política de ordenação voltada para a saúde
dos povos indígenas. Pensou-se em um atendimento da população nacional autóctone que evidenciasse
convergência com a singularidade apresentada, sem uniformizar os povos, mas compreendendo,
respeitando e valorizando a cultura e suas diferenças. É nesse contexto que o enfermeiro, como
profissional fundamental para a realização de cuidado à saúde indígena, está inserido.
Entre as competências exigidas do profissional, além dos aspectos técnicos próprios do seu
saber fazer, está a habilidade para aquisição de novos conhecimentos e sua capacidade para estabelecer
interface com a prática comunitária indígena.
O enfermeiro ocupa um espaço de expressividade nas comunidades em que atua. Quando
fora da realidade a que está habituado, como iniciante em um trabalho na aldeia, deve ele estar
predisposto à reelaboração de novos saberes pela perspectiva intercultural, para que possa prestar um
cuidado que promova a alteridade, alcançando mais do que o corpo físico, mas indo até o mundo das
percepções, onde residem os sentimentos e a compreensão social do cosmos.
Sem embargo, a atuação do profissional enfermeiro que prestará ações de saúde entre/para
comunidades ou indivíduos indígenas será o resultado de práticas pedagógicas atualmente focadas na
biomedicina.
Podemos afirmar que essa realidade tem implicações que devem estar no fulcro dos
processos de formação dos enfermeiros, não serão superados os limites atualmente impostos pela
cultura biomédica na qual os enfermeiros são formados, fazendo-se necessário a devida revisão
histórica das relações entre os povos autóctones e a sociedade brasileira atual, mas apoiado também
em pesquisas que possam produzir novos saberes e fazeres que reconheçam a diversidade de formas
de cuidar e tratar corpos tão diversos. Para compreender como ocorre o atendimento ao indígena na
cidade de Cuiabá, o recorte da pesquisa nos levou ao estudo da relação do encontro do indígena no
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sistema, ou seja, buscamos acompanhar o indígena quando este demanda o atendimento à saúde fora
da aldeia, distante de sua realidade sociocultural, na qual o corpo indígena é visto como doente.
Para tal, delimitamos o campo de pesquisa que detalhamos a seguir.

3.3 Percurso metodológico

Por se tratar de uma pesquisa que pretende “captar dados [...] não facilmente articulados
como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de referência, etc.” nas relações entre enfermeiros e
indígenas que, para obterem o tratamento de saúde necessário, tiveram que ingressar na rede SUS,
longe de suas aldeias, considera- se um trabalho que se enquadra nos moldes da pesquisa qualitativa
(HAGUETTE, 2010, p. 59).
O método qualitativo, por ter um aprofundamento, consegue compreender a forma de viver
das pessoas de um grupo pequeno, sendo auxiliado pela “visão êmica” 42 e simultânea de muitos
indivíduos (VÍCTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000, p. 37).
Para a obtenção de dados utilizamos recursos da etnografia esses recursos consistem na
utilização de diário de campo e observação de uma realidade na qual um pequeno grupo é observado.
Diante deste instrumento percebemos que ele nos trouxe inúmeros elementos necessários para a
composição do trabalho.

No intuito de compreender o universo da amostra selecionada, entendemos que
elementos da etnografia podem contribuir para a abordagem da realidade a ser observada:

Assim sendo, é uma maneira de estudar pessoas em grupos organizados, duradouros,
que podem ser chamados de comunidades ou sociedades. O modo de vida peculiar
que caracteriza um grupo é entendido como a sua cultura. Estudar a cultura envolve
um exame dos comportamentos, costumes e crenças aprendidos e compartilhados do
grupo (ANGROSINO, 2009, p. 16).

As pesquisas etnográficas por serem realizadas no local em que os sujeitos se
encontram fornecem informações do seu cotidiano e captam as ações realizadas e as posturas
adotadas na sua naturalização (ANGROSINO, 2009).
As relações de “fronteira étnicas e culturais”, constituíram o foco da pesquisa para que, a
partir delas, pudéssemos saber o que acontece quando um indígena adoecido busca atendimento de
saúde na rede SUS-Cuiabá (GRANDO, 2004).
42

Êmico é o conhecimento próprio do indivíduo pertencente a uma cultura determinada, expresso na lógica
interna do seu sistema de conhecimento.
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A pesquisa foi realizada em dois hospitais públicos na cidade de Cuiabá, Mato Grosso.
Cuiabá, cidade cujo nome é de origem indígena, deriva da forma Icuiapá. Icúia, um tipo de
flecha para pesca feita de cana brava e pá, designativo de lugar em que era usado, pelos Bororos,
primeiros donos desta terra, a Icúia para pescar. 43
Segundo Moreira, Ramos (2004), as terras de Cuiabá tiveram sua projeção no Brasil colônia,
quando, em 1719, foi descoberto ouro no Rio Coxipó, por Pascoal Moreira Cabral. Naquele período,
as terras mineradoras pertenciam à capitania de São Paulo. Foi elevada à condição de vila em 1727 e a
cidade em 1818. Tornou-se capital do estado de Mato Grosso em 1835.
O atrativo do ouro atraiu foi responsável por um grande fluxo migratório que apostava no
enriquecimento com a extração do metal e com o tráfico e escravidão de índios da região (SIQUEIRA,
2002) O aumento da população, a falta de estrutura na cidade para acomodar tamanho contingente e as
condições precárias de sobrevivência que permeavam as zonas mineradoras culminou em inúmeras
doenças.
A população estava empobrecida, todos os seus bens de consumo eram trazidos de São
Paulo, via fluvial, o que onerava os custos. As epidemias grassavam pela cidade.
Cuiabá enfrentou muitos desafios até se tornar a cidade tal qual conhecemos hoje.
Os serviços de saúde base da presente investigação foram: o Hospital Universitário Júlio
Müller (HUJM) e o Hospital e Pronto Socorro da rede SUS, ambos no município de Cuiabá
(HPSMCbá.).
Parte-se do princípio de que o Hospital Universitário tem como principal atribuição oferecer
campo para ensino, pesquisa, extensão, ensino-aprendizagem e à formação de profissionais para atuar
no campo da saúde pública, além de servir para o atendimento à comunidade. Consideramos esse
estabelecimento de saúde ideal para a realização de pesquisa, pois envolve o exercício profissional de
muitos enfermeiros que transitaram na condição de alunos.
Outros fatores foram determinantes para considerá-lo elegível como campo de pesquisa,
como ser um hospital de médio porte44, universitário e que realiza atendimento SUS, portanto,
integrante do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
O HUJM foi inaugurado em 31 de julho de 1984, vinculado à Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT) como centro universitário para cursos da área da saúde. Em 28 de maio de 1985,
adquiriu autonomia administrativa e financeira, passando a responsabilidade técnica de gestão do
hospital para uma superintendência, nomeado pela reitoria.
43

Informação disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/matogrosso/cuiaba.pdf>. Acesso:
10 jan.2015
44
De acordo com a definição do manual de Conceitos e definições em Saúde (1977), hospital de médio porte “é o
hospital que possui a capacidade normal ou de operação de 50 a 150 leitos” (BRASIL, 1977, p. 12).
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O hospital se caracteriza por ser essencialmente público e voltado para o atendimento dos
três níveis de atenção: básica, média e alta complexidade 45, realizando atendimento ambulatorial e de
internação. Foi o primeiro hospital do Mato Grosso a oferecer tratamento para usuários soropositivos
para HIV. Dispõem de 118 leitos de internação, 3 estruturas ambulatoriais e 17 serviços
complementares, como hemoterapia e radiologia, entre outros.
Recentemente, passou por uma mudança em seu organograma, ocasionado pela mudança de
modelo de gestão. Vinculada anteriormente à UFMT, sua superintendência estava hierarquicamente
subordinada à reitoria da Universidade. Com a terceirização da gestão para a Empresa Brasileira
Serviços Hospitalares (EBSERH), todos os funcionários passaram a ser geridos por ela. 46
Os atendimentos realizados no HUJM procedem de agendamentos via Central de Regulação
(CER-SUS) e internamente pela Central de Marcação de Exames e Consultas (CEMEC), não tendo
delimitação estadual. Atende a demandas de Estados vizinhos como Rondônia, Acre, Pará e Mato
Grosso do Sul.
Nessas regiões estão localizadas aldeias indígenas que estão incluídas no acesso ao
atendimento por meio do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
Rotineiramente, indígenas recorrem ao local para receber atendimento de saúde, trazidos
pela Casai Cuiabá. No HUJM realizam exames, passam por consultas e são internados, quando
indicado.
Quanto à escolha do Hospital Municipal e Pronto Socorro como um segundo campo de
pesquisa, se deve ao fato de ser ele uma “porta de entrada” para o Sistema Único de Saúde, por meio
atendimento urgência e emergência47.
O termo porta de entrada, comumente utilizado entre os profissionais da saúde, se refere a
uma via rápida de acesso ao atendimento de saúde SUS. Pessoas que estejam em situação de urgência

45

A organização estratégica dentro da Política de Atenção à Saúde do SUS se divide em 3 níveis: Atenção
Primária: âmbito local e que atua nas doenças mais comuns, realizando triagens, encaminhamentos para outros
níveis da rede SUS e educação em saúde para a comunidade. Neste nível, usuários são atendidos em Unidades
Básicas de Saúde e em Unidades do Programa Saúde da Família.
Atenção Secundária: microrregional que atende as demandas provenientes da Atenção Primária em ambulatórios
e hospitais.
Atenção Terciária: macrorregional, fazendo o atendimento às demandas oriundas dos níveis primários e
secundários, com a oferta de serviços de alta complexidade (PEREIRA; LIMA, 2008).
46
Sua atual está organizada conforme anexo I.
47
Pela definição do Conselho Federal de Medicina, o termo urgência é designativo de ocorrência imprevista de
agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida. Emergência se refere a situações que implicam em risco
iminente de vida ou sofrimento intenso (ROMANI, 2009, p. 43).
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e emergência e sem agendamento prévio são atendidas no Pronto Atendimento e, se necessário,
direcionadas para as salas com nominação de cores, de acordo com a classificação do risco.48
O Hospital Municipal e Pronto Socorro possui demanda espontânea e referenciada pela
Central de Regulação.
O Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá conta, atualmente, com um total de 333
leitos.
Anexo à parte do Pronto Atendimento fica o Hospital, local onde estão localizadas as
unidades de internação e outros serviços de apoio.
Sua gestão é realizada internamente pelas diretorias clínica e administrativa, numa escala
hierárquica subordinada à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.
Similarmente ao HUJM, o HPSMCbá atende usuários de diversos municípios do Estado e
até de outras unidades da federação.
Por fazer parte da rede de atendimento SUS em Cuiabá, também está inserido no Subsistema
de Atendimento à Saúde Indígena.

3.4 Enfermeiros participantes da pesquisa de campo

Dez enfermeiros foram convidados para participar da pesquisa, visto exercerem suas
atividades laborais nesses locais e, portanto, prestarem atendimento aos indígenas enfermos em suas
unidades de lotação.
Todos foram previamente informados sobre o objetivo da pesquisa e demonstraram interesse
em participar.
Os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente, desde que tivessem alguma experiência
relacionada ao atendimento de saúde ao indígena em seu setor de trabalho.
Não houve segregação por sexo. Arrolaram-se profissionais do sexo masculino e feminino.
No entanto, nos referiremos, na pesquisa, sempre ao gênero masculino, por estarmos tratando do
profissional enfermeiro.
Visando a preservação da identidade os sujeitos, foram eles nominados por letras do
alfabeto, grafadas em maiúsculo.
48

Conforme o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de Urgência são encaminhados
para a sala vermelha usuários com risco de morte, submetidos a procedimentos invasivos. A sala amarela
serve como retaguarda da vermelha e onde devem ficar os usuários estabilizados.
A sala verde é destinada à permanência do usuário para repouso e observação, enquanto se define se ele deverá
ser internado ou liberado (BRASIL, 2009a).
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A média do tempo de formatura dos enfermeiros foi de 17 anos, sendo que apenas um não
foi formado pela UFMT, o enfermeiro com 3 anos de formado. Isso talvez seja explicado pelo fato da
UFMT, por mais de 17 anos, ser a única universidade de Cuiabá, pois, mesmo quando outras
universidades particulares foram estabelecidas na capital, não ofereciam curso de enfermagem de
imediato.
O tempo de formação foi colocado logo após a sua letra de identificação e, na sequência, o
contexto em que ele está inserido.

3.5 Estratégias desenvolvidas para a obtenção e organização dos dados

A coleta de dados ocorreu conforme a disponibilidade de tempo dos enfermeiros. Em alguns
casos, foi combinado com eles o dia e a hora para a entrevista, sendo que em outros foi realizado no
dia da observação de campo.
Essa variação aconteceu porque, nas ocasiões em que se estava no campo e pretendia-se
realizar as entrevistas, intercorrências ou excesso de trabalho fizeram com que o enfermeiro ficasse tão
absorto que não foi possível retirá-lo da situação, a fim de, naquele dia, realizar a entrevista.
Os dados são provenientes da observação de campo e das entrevistas realizadas.
Na observação de campo ocorreram alguns momentos de contato entre o enfermeiro e o
indígena, tendo as impressões pessoais anotadas em diário de campo.
Durante a entrevista, um roteiro semiestruturado foi elaborado para nortear o diálogo e
manter o foco no assunto da pesquisa.
As entrevistas foram, em sua maioria, realizadas no local destinado ao repouso da
enfermagem, por conferir um pouco mais de privacidade em relação às demais áreas com fluxo
contínuo de pessoas, embora tenha sido uma realizada no posto de enfermagem, e outra em uma copa
do setor.
O período de coleta de dados foi de outubro a dezembro de 2014, após termos recebido a
aprovação do Comitê de Ética para Pesquisas com Seres Humanos.
Os dados foram analisados à luz da perspectiva da interculturalidade.
A análise dos dados foi realizada em três etapas: na pré-análise, fase da organização e
elaboração de indicadores para a interpretação dos dados, análise, por meio de categorização, e o
tratamento dos resultados.
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Para categorização dos dados seguimos os resultados obtidos nas entrevistas com os
enfermeiros, articuladas em cinco perguntas relacionadas aos:
a. conhecimentos que tinham sobre interculturalidade;
b. sentimentos quanto a fazer um atendimento ou cuidado a um indígena;
c. presença ou ausência de dificuldade para realizar o cuidado a um indígena;

d. Inclusão da temática interculturalidade na formação acadêmica.
Como visto em parte, a ideia de interculturalidade associada ao cuidado de enfermagem foi
considerada, desde os anos 60, por Madeleine Leininger, que utilizou termos como “enfermagem
transcultural”, “etnoenfermagem” e “enfermagem cultural cruzada”. (LEININGER, 1979 apud
George, 2000, p. 297).
Definiu enfermagem transcultural como:

Um subcampo ou ramo da enfermagem que enfoca o estudo comparativo e a análise
de culturas com respeito à enfermagem e às práticas de cuidados de saúde-doença,
às crenças e aos valores, com a meta de proporcionar um serviço de atendimento de
enfermagem significativo e eficaz para as pessoas de acordo com seus valores
culturais e seu contexto de saúde-doença (LEININGER, 1979 apud GEORGE,
2000, p. 297).

Verifica-se que a preocupação com o atendimento de enfermagem no segmento da
interculturalidade não é algo novo. Para a autora, o cuidado de enfermagem poderia ser chamado de
transcultural e significativo para o usuário, com respeito as suas crenças e valores.
Seria de se esperar que os cursos de enfermagem, numa relação dialética, apropriassem mais
dos referenciais relacionados à temática do cuidado intercultural 49.
Iniciamos a análise das falas dos enfermeiros tendo por base quatro tópicos utilizados na sua
categorização. Estes foram:

a. Conhecimento sobre interculturalidade.
b. Sentimentos quanto a fazer um atendimento ou um cuidado a um indígena.
c. Presença ou ausência de dificuldade para realizar um cuidado a um indígena.
d. Inclusão da temática da interculturalidade na formação acadêmica.

49

Nos ateremos ao termo interculturalidade, pois é o mais utilizado pelos antropólogos da atualidade e por
expressar, de forma mais objetiva, o interesse da pesquisa.
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CAPÍTULO IV
CULTURAS EM RELAÇÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE INDÍGENA

Este capítulo traz as entrevistas realizadas com dez enfermeiros que trabalham ou no
HPSMC ou no HUJM. Estes falam sobre o conhecimento que têm sobre interculturalidade,
sentimentos quanto a fazer um atendimento ou cuidado a um indígena, a

presença ou ausência

de dificuldade para realizar um cuidado a um indígena e a importância da inclusão da temática da
interculturalidade na formação acadêmica.

4.1 Conhecimento sobre interculturalidade

Dos dez enfermeiros entrevistados, sete exprimiram o que sabiam sobre interculturalidade,
dois não a definiram e um disse que nunca tinha escutado o termo intercultural, mas também
expressou o seu entendimento a partir de uma rápida reflexão:

Olha... esse termo eu nunca tinha escutado.[...] mas acredito que seja o enfermeiro
trabalhar com o indígena, nas diferentes culturas (ENFERMEIRO G, 14 anos,
HUJM, Cuiabá, 20/10/2014).

Percebeu-se que o termo interculturalidade não é muito comum entre os enfermeiros, mas foi
relacionado a culturas diferentes:

Olha, eu creio, pela minha convivência em Pronto Socorro, e sempre a gente recebe
pacientes que são... oriundos do interior. E que são indígenas, ou até que pertence a
outro país. São pessoas que têm uma cultura específica deles em relação ao
cuidado, à crença, em relação ao que eles acham que é certo, pela forma como eles
têm a sua convivência. Creio que seja isso. Hábitos e costumes diferentes dos
nossos. Então vêm com uma cultura que nós, muitas vezes, não entendemos, não
conhecemos e não temos noção de como conduzir, mas que a gente tenta, em
respeito a cada um com a sua crença, atendê-lo da melhor maneira possível.
(ENFERMEIRO I, 24 anos, HPSMC, Cuiabá, 27/10/ 2014).

A fala do enfermeiro I descreveu uma relação baseada na diversidade cultural, na qual você
“recebe pacientes”, portanto, convive, respeita mas, não faz trocas:
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Você levando em consideração a própria palavra, intercultural, é entre culturas,
né? Eu acredito que é uma questão do atendimento de uma cultura que não seja a
minha. Seria um grupo étnico diferente do meu. Seja ele indígena, seja japonês, seja
ele... Eu penso assim (ENFERMEIRO F, 20 anos, HUJM, Cuiabá, 21/10/2014).

O enfermeiro F reforçou o conceito apresentado anteriormente, uma vez que nele ocorre o
“atendimento de uma cultura”, delimitando o distanciamento entre o Eu e o Outro.

Acredito que seja o atendimento que englobe todas as etnias, as culturas, população
indígena, a população negra, população especial, com necessidades especiais.
Então seja um atendimento igualitário, né? E que atende as suas necessidades de
acordo com elas. Que cada paciente tem uma necessidade diferente da outra e a
gente tem que estar preparado para atender todas essas necessidades
(ENFERMEIRO E, 3 anos, HUJM, Cuiabá, 29/10/ 2014).

O enfermeiro E entendeu, assim como a proposta do SUS, que o atendimento igualitário seja
intercultural, pensamento que, ao passar por uma filtragem, deverá ser desmistificado. Pois, como
atender de forma igualitária os que são diferentes? Os diferentes merecem um tratamento diferenciado,
para que possa haver a interculturalidade. Somente quando houver reconhecimento do direito dos
indígenas no acesso aos serviços da rede, o SUS cumprirá sua proposta de equidade.
O vocábulo interculturalidade mostrou ser novo para os enfermeiros, pois, mesmo a
enfermeira que formulou a teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural, não foi
consistente no uso da terminologia. Em alguns dos seus trabalhos usa os termos “cuidado
etnocultural”, “cuidado de etno-enfermagem” e “cuidado cultural.” para a prática do cuidado em
enfermagem (LEININGER, 1988 apud GEORGE,2000, p. 308).
Nas falas, tentou-se estabelecer uma relação entre interculturalidade e alteridade, embora
esta não tivesse sido questionada: “a gente tenta, em respeito a cada um com sua crença, prestar um
cuidado da melhor maneira possível” e “que atende às suas necessidades de acordo com elas”.
No entanto, alguns elementos constituintes do cuidado intercultural foram surgindo, como a
empatia. Pelos depoimentos se percebeu que todos o relacionam ao prestar cuidados a alguém de outra
cultura, seja ele indígena ou não:

Bom, como eu não tinha pensado nesse assunto antes, é um...pouco complicado
porque você não consegue entender direito a situação da pessoa, o que ela está
sentindo, o que ela espera do atendimento ali. E... Mas, na medida do possível,
situações que já apareceram durante esses anos todos, é ter muita paciência porque
demora muito até você conseguir expressar por gesto o que ele está sentindo e o que
você está querendo fazer, cuidar, mas tem dado certo. Uma boa dose de paciência.
(ENFERMEIRO J, 20 anos, HPSMC, Cuiabá, 25/10/2014).
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Embora o enfermeiro J nunca tivesse pensado em interculturalidade, entende, pela sua
experiência profissional, mostra-se disposto à aproximação, esforçando-se para entender e fazer-se
entender.

4.2 Sentimentos quanto a fazer um atendimento ou um cuidado a um indígena

A questão relacionada a como se sentia quando precisava fazer um atendimento ou um
cuidado de saúde ao indígena, para todos os entrevistados, foi acompanhada de uma pausa, como um
recurso para uma imersão nas lembranças das sensações tidas.

Bom, eu me sinto... A principal barreira que nós temos é com relação à língua, né?
A comunicação com eles e também com relação à própria cultura indígena, que nós
sabemos bem pouco sobre a cultura indígena. (ENFERMEIRO H, 18 anos,
HPSMC, Cuiabá, 30/10/2014).

Um conhecimento prévio sobre algumas características que são comuns à cultura indígena
talvez amenizasse a atitude reticente do enfermeiro H.

Então... ele chega de uma forma assim já com um histórico e você também por não
ter tanto contato com ele, você lê o histórico e conduz de acordo com o que você
está lendo, sem muitas aproximações porque você também, de certa forma, até
amedronta com aquela pessoa toda pintada, toda ((risos)) / digamos que
transformada nas vestes pra você. De certa forma, por ser cultura deles. Então a
gente carrega com a gente os nossos pré-conceitos e preconceitos. (ENFERMEIRO
B, 24 anos, HUJM, Cuiabá, 03/11/2014).

O enfermeiro B assumiu a existência de preconceito. O fato de o indígena estar vestido e
ornamentado causou-lhe medo. Com certeza, isso não se assemelha a uma relação intercultural!
As minorias, os diferentes constituem toda parcela populacional que se conseguiu subjugar
ao longo dos séculos, e que têm sido tratados com opressão. Marin (2008), em seu trabalho sobre
Migrações e Direitos Humanos, relembra que:

Denegrir o oprimido foi e é a regra fundamental, numa escala de valores que
pertencem à cultura dominante, estruturada a partir da imposição da universalidade
de sua civilização, considerada como base exclusiva e única para imaginar um
modelo também único de sociedade (MARIN, 2008, p. 14).
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Encarar o indígena com preconceito relega-o a uma posição de subalternidade, que está
intrinsecamente ligada às raízes do poder dominante, porém, não necessariamente, sendo uma ação
premeditada ou voluntária. A pessoa pode demonstrar preconceito de forma inconsciente, dada a sua
formação sociocultural.
A governança pública reflete modelos de preconceito contra o indígena que, pelo seu
empoderamento, transcende as fronteiras hierárquicas, manipulando as políticas educacionais que
penetram em todas as camadas sociais, cristalizando, dessa forma, conceitos que vão sendo
incorporados na população, do infante ao adulto.
Também pela exposição histórica, há preconceitos propositadamente maquiados de políticas
benfeitoras, ocasião em que a população como um todo, não se excluindo os enfermeiros, tende a
demonstrar parcialidade. Trata-se de uma moldagem que, pela aquisição de conhecimentos
aprofundados da história, pode ser desconstruída num processo de reorientação para a aceitação do
Outro.
É o momento de entrar o papel da graduação na busca da reordenação dos saberes adquiridos
nos anos pregressos à graduação do enfermeiro, concedendo-lhes a oportunidade para a releitura
histórica:

O contato, ele é um pouco complicado pela questão, muitas vezes, são... Eles não
falam nossa língua, né, que tem a linguagem própria deles, então você precisa de
um alguém pra vir traduzir o que eles estão falando, o que eles querem comunicar.
Comunicação é complicado. Muito complicado. E fora a cultura deles. Ele interna,
interna a família. Não interna só o paciente. Então, aí, você está acostumado que só
pode ficar um acompanhante e eles, né... Não querem. Acaba vindo a família toda,
você tem que trabalhar isso. A questão de relacionamento mesmo, né? Porque a
cultura deles é diferente da nossa. (ENFERMEIRO C, 21 anos, HUJM, Cuiabá,
6/11/2014).

No depoimento do enfermeiro C, a aplicação de exceção às regras hospitalares aparenta
causar desconforto, pois não se “está acostumado” a ter diversos membros da família como
acompanhante.
A diferença linguística foi apontada como uma das causas que fazem o enfermeiro achar
“complicado” prestar cuidado a um indígena, uma vez que o cuidado humanizado prevê uma livre
comunicação entre enfermeiro e usuário, na qual o último sente-se a vontade para fazer
questionamentos, e o enfermeiro dispõe-se a responder, explicar condutas a serem adotadas, firmando
acordos terapêuticos. Quando a comunicação está claramente comprometida, há maior propensão para
a pouca interação no binômio enfermeiro-usuário, fragilizando as relações na fronteira.
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Esse é um aspecto que foi observado por autores de outros estudos (MARINELLI et al.,
20012; RISSARDO et al., 2013), para os quais as ações da equipe de enfermagem em aldeias exigiram
maior tempo para a sua realização, devido ao déficit na comunicação.
No momento da hospitalização, um profissional da CASAI acompanha o indígena,
cumprindo, dentre outras funções, a tarefa de ser intérprete e multiplicador das informações
relacionadas às especificidades da cultura, repassadas para o enfermeiro que faz o acolhimento na
unidade de internação.
Quando há necessidade de um diálogo com o indígena sobre a realização de um
procedimento, e este não compreende, recusando-se a permiti-lo, a equipe da CASAI é acionada.
O Enfermeiro I, que participou do translado aeroporto-hospital de uma indígena adolescente
que estava com diversas fraturas, afirmou que naquele caso, especificamente, sentiu-se despreparado
para a abordagem, não por causa do nível técnico que a ocorrência exigia, mas porque não sabia como
iria comunicar-se, visto que não havia intérprete:

Olha... eu não sinto que estou preparada, independente de ter convivido com vários
deles. Preparada no sentido de comunicação. Eu não digo em relação aos cuidados,
em si, mas em relação à comunicação. Agora mesmo nós tivemos um recebimento
de uma paciente adolescente, politraumatizada, que veio de Santa Terezinha...
Esqueci o local. Alto... E aí ela só se sentia segura próximo à mãe, que entendia a
sua língua. (ENFERMEIRO I 24 anos, HPSMC, Cuiabá, 27/10/2014).

Por não virem acompanhadas de nenhum profissional da saúde indígena, ocorreu um
insucesso na comunicação, segundo relatado, causando sentimentos de ansiedade para o profissional e
insegurança para a usuária, que buscou proteção em sua mãe.
Mesmo diante dos desafios que se apresentam ao enfermeiro nas relações de fronteira uma
das entrevistadas disse,

Eu me sinto um pouco mais preparada do que antes, quando eu trabalhava só em
outros hospitais, que não têm muito a presença do indígena no hospital.
(ENFERMEIRO F, 20 anos, HUJM, Cuiabá, 21/10/2014).

Tal afirmação pode levar à dedução que a presença frequente de indígenas em determinados
serviços de saúde, por serem referência, propiciam mais oportunidade para relações fronteiriças,
sugerindo aprendizados que, ao serem elaborados pelo enfermeiro, poderão ser utilizados na prática do
cuidado cultural.
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Se para o indígena colocar-se a mercê de um cuidado que lhe é desconhecido pode trazer
ansiedade, para o enfermeiro que precisa realizar um cuidado e que não sabe com qual abordagem o
fará, é igualmente desconcertante:

Me sinto um pouco receosa, porque a gente não recebe essa preparação, então às
vezes eu fico preocupada de não conseguir me comunicar, às vezes, de ele não
conseguir entender o cuidado que está sendo prestado, então fico com um... Fico
com receio a respeito disso. E como que será a abordagem que vai ser feita a esse
paciente, a esse acompanhante. (ENFERMEIRO E, 3 anos, HUJM, Cuiabá,
29/10/2014).

Diante da necessidade de o enfermeiro prestar um cuidado a alguém que pertence a outra
cultura, ele se sente na responsabilidade de planejar suas intervenções para além da necessidade
biológica, na intenção de não infringir as restrições aplicadas ao corpo.
Observou-se que, de modo geral, o sentimento despertado por saber que terá de cuidar de um
indígena, é de apreensão, pois, na vontade de realizar um cuidado que contemple as especificidades,
teme não poder contemplá-las por falta de embasamento teórico.

4.3 Presença ou ausência de dificuldade para realizar um cuidado a um indígena

Uma vez descobertos os sentimentos que permearam os enfermeiros que prestaram cuidados
de saúde ao indígena, despertou-se o interesse em descobrir até que ponto tais sentimentos
impactariam no cuidado, tendo em mente que a noção de saúde e doença não representa as mesmas
coisas para a população indígena e a não indígena.
De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS): “a saúde é um estado
de completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças”. (OMS, 1946 apud
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2013, p. 4). Para os indígenas, a saúde relaciona-se à
terra e às relações do homem com a natureza. Seu conceito de saúde está estreitamente vinculado a sua
cosmologia, portanto, intrínseco ao seu SER. Por isso, sua diversidade, expressa na sua peculiaridade,
requer um atendimento diferenciado. O olhar que as populações indígenas dispensam para as doenças
está intrinsecamente relacionado a sua cosmovisão, visto serem doenças tradicionais, com
representações nativas que não encontram equivalência com os “diagnósticos biomédicos”.
(GARNELO; WRIGTH, 2001, p. 277).
De posse dessas informações, vislumbra-se no hospital uma cultura com modelo
estabelecido, o biomédico, ficando o indígena, ao ingressar no mesmo ambiente, exposto as suas
compulsões.
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Da entrada do indígena na unidade de saúde até a realização de procedimentos corriqueiros,
podem advir dificuldades:

Algumas etnias a gente conhece, outras não, então a gente tem uma grande
dificuldade de lidar o atendimento. De estar fazendo procedimento e a gente sabe
que de certa forma a gente está invadindo o espaço deles com a nossa cultura. Mas
é muito dificultoso atender o indígena. É difícil. Nós tivemos, uma vez, uma
criança... Que geralmente, os indígenas, quando chegam as crianças, já chegam em
estado grave, porque tem todo o processo de adoecimento na cultura deles, então
quando vem, as crianças vem graves. E teve um caso, uma vez, que a gente teve que
ficar... Para puncionar, ela não deixava. Ela pegava no colo a criança e não
deixava a gente chegar perto, se aproximar. Tivemos que ligar na CASAI, pedir
para o marido vir. O marido veio. Estava brigando com ela e mandando a gente
fazer, mas você chegava para fazer, ela ainda estava meio arredia. Então, assim,
existem coisas da medicina ocidental, da nossa medicina que são muito invasivas
para eles. É muito chocante. (ENFERMEIRO D, 12 anos, HPSMC, Cuiabá, 10/11/
2014).

O sistema medicinal tradicional é, na realidade, um sistema sóciomédico, onde práticas de
prevenção, promoção e recuperação da saúde são conhecimentos que compõem o acervo indígena. No
entanto, quando as práticas da medicina ocidental são recomendadas, os indígenas recorrem a elas
como uma tática de complementaridade, aceitando submeter-se a outras formas de tratamento para o
corpo doente.
Os enfermeiros, por estarem atuando numa rede integrada ao subsistema de saúde indígena,
estão continuamente engajados em relações de fronteira, sendo impulsionados a buscar aproximação
com os modelos de cuidado tradicionais.
No relato acima, o Enfermeiro D compreende a existência de singularidades culturais, nas
quais os indígenas repousam as suas crenças e tradições, e os profissionais encontram dificuldade para
se adequar a elas. Foi citada a resistência apresentada por uma mãe indígena em concordar com a
realização de um procedimento invasivo.
Uma punção venosa50 é um procedimento que trás temores até às pessoas que estão
habituadas ao cuidado biomédico, pois, além da dor, representa uma violação do corpo. Certamente, a
mãe indígena, com o comportamento de recusa ao tratamento, desejava proteger seu filho de outros
fatores que, segundo o seu entendimento, poderiam aumentar o padecimento da criança.
Uma situação observada na pesquisa de campo se deu quando um indígena se recusava a
dormir no leito hospitalar, que consistia de uma estrutura metálica com fundo não vazado, manivelas
na extremidade inferior da parte dos pés e um colchão encapado por um impermeável. Para acessá-la,
era necessária uma escadinha de dois degraus, pois a altura do leito impedia o ato de simplesmente
sentar e deitar. Uma vez deitado, via-se, na parede imediatamente acima de sua cabeceira, uma régua
50

Punção venosa é a técnica utilizada para administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea,
através de orifício na pele pela a inserção de catéteres que serão introduzidos diretamente na veia.

97

de gazes encanados, pontos de saída de oxigênio e ar comprimido. Conectados a essa rede, havia
frascos com pequenas mangueiras de borracha. O índio mostrava-se incomodado. Ora deitava na
cama, ora sentava-se na cadeira de fio e, por fim, deitou-se no chão, onde adormeceu.
O enfermeiro, ao entrar no quarto, deparou-se com a cena do indígena deitado e dormindo no
chão. Perplexo diante do cenário resolveu acordar o indígena e pedir que este se deitasse no leito. O
indígena, por sua vez, pronunciou alguma coisa que o enfermeiro não entendeu e se sentou na cadeira
de fio. O enfermeiro explicou para ele que o chão era muito contaminado, não era igual ao da aldeia
(Este indígena falava português).
No dia seguinte, a cena se repetiu. O enfermeiro se dirigiu ao indígena dizendo que todos no
hospital dormem no leito e ele precisaria dormir ali também, porque o chão não era o local apropriado.
Ao sair do quarto, o enfermeiro pediu para que o técnico de enfermagem, que estava
responsável pelos cuidados diretos ao usuário indígena, vigiasse e não permitisse que ele dormisse no
chão. Reforçou que o chão do hospital é muito contaminado e que o indígena poderia pegar alguma
infecção. Todos os esforços para impedir que o índio se deitasse no chão foram malogrados e um atrito
interétnico instaurado. Como opção, o enfermeiro solicitou uma limpeza mais rigorosa para o quarto
do indígena e forneceu um lençol para que ele forrasse o chão antes de se deitar. Desta forma, chegouse a um acordo.
Em conversa com a equipe da CASAI, descobriu-se que o indígena, por ser da etnia
Kuikuru, estava habituado a dormir em rede e que, provavelmente, sentia-se desconfortável na cama.
Ademais, o tipo de material sintético que envolvia o colchão fazia com que o usuário, em dias quentes,
transpirasse. O chão, por sua vez, estava de fácil acesso, firme e fresco. Sob a sua cabeça nada teria,
revelando como alternativa viável, uma vez que mais próxima de sua realidade.
Trata-se de uma relação em que o grau de dificuldade para mediação não foi dos maiores,
graças à perspicácia do enfermeiro.
O desconforto por deitar em algo não habitual motivou o indígena a optar pelo chão,
abandonando o leito. Mas, o enfermeiro, por possuir conhecimentos nas áreas de microbiologia, tentou
preservar a integridade do corpo biológico do usuário, por tentar convencê-lo a se deitar na cama.
É sabido que muitas bactérias são transmitidas pelo contato. Portanto, numa superfície como
o chão, em que milhares delas povoam e se alguém tocar poderá se contaminar. Entende-se que no
piso da área hospitalar há muitos patógenos, pois existe a transitação de pessoas entre enfermarias, que
incluem isolamentos.
A preocupação do enfermeiro se mostrou plenamente justificável, mas a imposição de
tratamento igual para o diferente quereria que ele se deitasse no leito, porque todos os demais
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internados dormiam na cama, ocorrência que causou um momento de fricção étnica. Felizmente, o
problema foi mediado dentro dos contornos possíveis.
Entender que o usuário indígena tem necessidades diferentes de outros usuários já é meio
caminho andado para a interculturalidade. Esse reconhecimento é oposto ao atendimento igual para os
diferentes, mas descansa na ideia de atendimento diferenciado para os diferentes, levando em conta as
suas necessidades.
Conforme entende França (2010, p. 45), ser diferente é uma possibilidade no existir e não
deve assumir a conotação de “[...] desigualdade, inferioridade, miserabilização ou exclusão”.
Na relação com o diferente, no caso o indígena, o exercício da alteridade é oportunizado,
pois, pelo contato podemos aprender facetas de sua cultura que, de outro modo, não chegariam ao
nosso conhecimento.
Para Marín (2010, p. 15), “[...] o fato de reconhecer e de respeitar a existência da alteridade
obriga-nos a refletir a respeito da qualidade de nossas relações com eles”. É um movimento de ida e
vinda, pois, se pela alteridade podemos julgar as nossas relações, estas nos induzem ao sentimento de
consideração e respeito pelo Outro, por meio da alteridade.
Mas, toda a cultura tem sua beleza que pode ser apreciada pela sensibilidade de olhos que se
mostram atentos para apreciação:

Eu fico apaixonada pelo indígena porque... Principalmente pela criança indígena.
Como eles são mais calmos que as nossas crianças, são menos chorões, menos
irritados... Eu acho muito mais fácil você lidar com eles assim porque eles choram
muito pouco. O indinho, se você dá um brinquedinho pra ele, ele roda o
brinquedinho na mão e fica toda a vida com o brinquedinho na mão. E pára de
chorar. Os nossos pacientes, você dá um brinquedinho pra ele, mal você vira as
costas e ele já jogou no chão, joga do lado, continua na birra dele... Então são
crianças menos birrentas, mais sociáveis. (ENFERMEIRO J, 20 anos, HPSMC,
Cuiabá, 25/10/ 2014).

O enfermeiro J reconheceu os aspectos positivos do modo de ser indígena, no qual a
modelagem cultural certamente teve sua parcela de influência.
As mães indígenas costumam passar grande parte do tempo, senão todo ele, com sua criança.
Estas as acompanham em suas atividades diárias, sendo colocadas em “mãe-bebê”, um arranjo de
tecido transverso à perpendiculação corporal, podendo ser carregadas para toda a parte junto aos
corpos de suas mães.
Com o contato, a indústria alimentícia promoveu incentivos ao consumo de leite de vaca
como alternativa às dificuldades relacionadas à amamentação. Mesmo assim, o aleitamento materno é
a alimentação de primeira escolha para as mães indígenas, em algumas etnias. Mesmo quando a
criança cresce, ela tem o direito de vir até à mama da mãe para alimentar-se, quantas vezes desejar.
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Segundo Silva Emanuely (2011, p. 143), a prática do aleitamento materno, que está arraigada
na cultura indígena, vai além da intenção de alimentar e “[...] pode ser traduzida como uma prática
instintiva de cuidar e proteger com finalidade de reproduzir e manter a sua espécie viva”.
A prática do aleitamento coloca a mãe em estreito vínculo com o filho, de forma que, mesmo
depois que deixa de ser amamentado, ela se considera responsável por aquele corpo, protegendo-o dos
perigos, especialmente quando em ambientes externos à sua comunidade e numa situação de
dependência.
Certamente, esse contato contínuo com a mãe proporciona sensação de segurança e confere
estabilidade emocional à criança, explicando, portanto, ser “o indinho” mais sociável.
Pela declaração do enfermeiro J, a relação de fronteira transparece harmoniosa,
caracterizando a ausência de dificuldade, pois, o lado dominante do enfermeiro consegue enxergar e
valorizar o corpo e a sua cultura, criando a propensão para a interculturalidade.
Em alguns casos, a concessão dos direitos indígenas é postergada até que se tenha chegado a
um acordo entre os membros da equipe sobre a importância de se conceder autonomia para a
realização de cerimônias no ambiente hospitalar, mais especificamente na Unidade de terapia Intensiva
(UTI):

Na UTI adulto, que eles queriam fazer um, assim, o paciente estava em fase
terminal e eles queriam fazer um ritual deles quando a pessoa morre. E tinha que
pintar a pessoa. Tinha que fazer umas pinturas, que era um ritual da morte, que eles
fazem. E daí a gente se preparou, conversamos. Foram uns dois dias para dar a
resposta para eles. No fim entramos em consenso e a gente deixou eles fazerem.
Esse foi... Aí eles fizeram. Pintaram tudo e fizeram lá o ritual deles. Ficaram em
volta do leito. Cantaram, dançaram, e tal. Não atrapalhou em nada, não. A gente se
preparou para recebê-los, né? (ENFERMEIRO A, 13 anos, HPSMC, Cuiabá,
22/10/2014).

Sendo os costumes e crenças componentes culturais essencialmente formadores da
identidade indígena, o desejo manifesto por eles de realizar rituais relacionados à transfiguração da
vida em morte estava repleto de significados que poderiam ter repercussão na crença de possíveis
vidas futuras, e a não realização destes comprometeria o seu desenlace com os dois mundos, o dos
vivos e o dos mortos.
Comentando o significado da morte para o indígena, Viveiros de Castro (1996, p. 120)
afirma que “[...] a morte é uma catástrofe corporal que prevalece como diferenciador sobre a comum
"animação" dos vivos e dos mortos”.
No manejo desse evento surgem os rituais que, segundo Grando (2004, p. 140), para algumas
etnias, como a do povo Bororo, o funeral é o mais importante ritual, na sociedade. Neste “[...] não se
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canta e dança pela dor, mas com alegria, e essas danças, como o Jure e o Toro, podem ser utilizadas,
mas com adaptações, pois é muito longo o ritual”.
Os rituais relacionados à morte estão encarnados dos significados que o corpo indígena traz
na sua existência física e metafísica, conforme acreditado por diversos povos, visto que a concepção
de corpo transcende o que objetivamos, manifestando-se como um “[...] utensílio que o homem atua e
transforma, controlando sua natureza, desde o nascimento até a morte. Nessa ação, transforma seu
corpo e a si mesmo” (HASSE, 2001 apud GRANDO, 2009, p. 23).
Esse corpo emblemático de processos sociais necessita do reconhecimento do enfermeiro
que, ao prestar um cuidado, pode lançar mão dos seus saberes e fazeres, sem esquecer-se de outras
possibilidades do entender e cuidar o corpo.
Têm-se enfatizado que:

[...] o papel transformativo que o ritual apresenta: manipulando símbolos em um
contexto extracotidiano, carregado de emoção, o ritual induz seus participantes a
perceberem de forma nova o universo circundante e sua posição particular nesse
universo (RABELO, 1994, p. 48).

Nas manifestações corporais emergem a coesão da comunidade, quando há percepção de
realidades que são fundamentais para o reforço de sua cultura, assegurando o papel que cada indivíduo
deve desempenhar, incluindo o indígena internado.
Assim, a concessão da realização destes, mesmo que dentro de uma UTI, é de grande
importância para a comunidade de pertencimento do usuário e, certamente, para o próprio indígena
internado.
Num contraponto, se o enfermeiro se mostra de acordo para a realização dos rituais na UTI,
as condições do setor nem sempre se mostram favoráveis. Por haver poucos leitos de UTI para a
demanda crescente do SUS, há ocasiões em que se cria leito extra e o espaço físico fica extremamente
reduzido, dificultando a mobilidade até mesmo dos membros da equipe. Ou pode ser que no dia e hora
concedido para a realização do ritual, outro usuário do serviço esteja necessitando de cuidados
imediatos, requerendo um grande contingente de profissionais ao seu redor e criando um clima de
hiperatividade no setor, incompatível com a permanência de mais pessoas além dos membros da
equipe.
O enfermeiro A não mencionou impedimentos devido a tais fatos, mas a demora em se
consentir a realização do ritual foi determinada pela atitude reticente por parte da equipe, levando até
dias para se anuir a solicitação.
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Qual seria a conduta se o enfermeiro A fosse preparado pela sua formação para a
interculturalidade?
Durante a pesquisa, em um dos dias de observação em campo, nos deparamos com uma
criança indígena internada e acompanhada pelo pai. Era de baixo peso e baixa estatura em relação à
idade de 4 anos. Numa tez parda pálida, sobressaiam grandes olhos assustados como duas jabuticabas
orvalhadas, o nariz levemente afilado conferia um ar angelical. Entre os dentes, viam-se sinais de
cáries. O corpo esguio mostrava-se irrequieto, revirando no leito de lá para cá, sentando e deitando.
Ao seu lado estava o pai, rapaz jovem corpulento, pele pouca coisa mais escura que a da filha, rosto
com traços fortes e maxilares proeminentes. Estava sentado aos pés da cama e observava passivamente
a garotinha revolver-se.
Na hora do jantar, o pai apresentou a comida à criança, mas esta não aceitou. Embora a
nutricionista tivesse adequado o cardápio para a dieta indígena, a criança recusava-se a comer. Em
seguida, o pai retirou a bandeja que estava na cama ao lado da criança e colocou-a sobre a mesinha de
cabeceira, sentando ao lado da criança, na cama. Não houve a insistência para que ela comesse.
Nenhum apelo, promessa ou barganha.
A enfermeira do plantão entendia que o pai deveria insistir para que a criança comesse.
Afinal, a importância da alimentação para a recuperação se apresentava indiscutível.
Na tentativa de “conscientizar” o pai, a enfermeira pediu para ele reapresentar o alimento à
criança e que a convencesse comer, pois era para o bem dela, e ficou aguardando. O pai apenas olhou
fixamente para a enfermeira sem dizer nenhuma palavra, ou manifestar qualquer movimento corporal.
A enfermeira, por sua vez, parecia desconcertada diante da atitude do pai, concluindo que o pai havia
entendido a orientação, e retirou-se.
Numa comparação muito simples, até as crianças saudáveis no aconchego do seu lar, criadas
no modelo ocidental, quando se recusam a comer uma verdura, legume ou qualquer alimento, nem
sempre é fácil convencê-las, mesmo com muitos subornos e premiações.
No ambiente hospitalar, os enfermeiros perceberam que a relação familiar indígena é muito
forte e o respeito é mútuo. Não há suborno e também não há imposição por parte dos genitores, já que
as crianças estão habituadas ao clima de liberdade de expressão.
Retomando, o pai não quis forçar a criança a nada. Afinal, ela estava assustada, visto o
ambiente diferente. Em volta de sua cama havia uma cadeira de fio, uma mesinha de cabeceira, um
suporte de soro e um pequeno criado-mudo. De lá se podia ouvir o alarme de um monitor que
continuamente disparava quando a criança do quarto ao lado conseguia retirar o oxímetro51 de pulso.
Vez por outra se ouvia choro de crianças. As pessoas que entravam e saíam do quarto sempre estavam
51

Oxímetro é um equipamento utilizado para mensuração da captação do aproveitamento de oxigênio e leitura
de frequência cardíaca.
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de jaleco ou roupa branca. A vestimenta branca era regra. A ideia de confinamento se traduzia pelas
paredes e demais partes da estrutura física.
Até chegar nesse momento já passara pela rotina de internação, na qual já tinham levantado
o seu bracinho para colocar termômetro, colocada de pé e retinha numa balança para verificação de
peso e altura, e tomado banho em banheira de plástico.
Os demais membros da sua família não estavam por perto, pois, segundo o pai, a mãe ficara
com dois filhos menores, na aldeia.
Seu leito era um colchão de espuma encapado com um tipo de napa impermeável, dentro de
um berço metálico, mui provavelmente diferente do lugar que estava habituada a dormir. Havia tido
febre.
Por mais que tenha havido boa intenção, certamente, a alimentação não se parecia com a
comida da casa de origem. O cardápio se compunha de arroz, mandioca cozida, carne cozida, quase
desfiada, e espiga de milho fatiada no molho da carne. Estava em um recipiente com repartições
internas. Cada alimento no seu quadradinho. O pai não compartilhava daquele momento. A refeição
que viera era para ela. Também, com exceção do pai, não havia outro parente para partilha da refeição.
Seu olhar parecia questionar o que estava acontecendo.
O pai informou que estavam longe de casa há uma semana, pois a criança havia passado
mal, sido conduzida a um hospital regional e, de lá, veio transferida para o hospital em Cuiabá.
Após alguns minutos, a criança esticou a mão pedindo a mandioca que veio no jantar. Ela
comeu dois pedaços médios e um pedaço da espiga de milho cozida. Ao que, após, deitou-se e dormiu.
Daí, tudo parecia esclarecer-se. O fato de o pai não forçar a criança a comer foi uma
demonstração de respeito pelo tempo dela e uma concessão de autonomia quanto a quando e o que
comer.
Quando a enfermeira inferiu sobre a reapresentação do alimento pelo pai à criança, foi um
momento de fricção étnica. Ela não entendia porque o pai não se esforçava para convencer a criança a
comer, confluindo com a sua intenção, que era salvaguardar os interesses da criança. Por outro lado, o
pai talvez tenha se sentido incomodado por aquela sugestiva imposição, sendo sua resposta o silêncio.
O pai indígena, no caso citado, demonstrou que entendia a recusa de sua filha em comer, de
um ponto de vista diferente da enfermagem, pois ele levou em conta a mensagem corporal que a
menina lhe transmitia.
Ferreira (1994, p. 101) explica que “[...] a capacidade de pensar, exprimir e identificar estas
mensagens corporais está ligada a uma leitura que procura determinada significação. Esta leitura está
na dependência direta da representação de corpo e de doença vigente em cada grupo”.
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Nessa situação, a criança indígena contou com o benefício da leitura e interpretação do pai
na sua recusa à alimentação. Ele se pautou nos seus costumes culturais que lhe abstraiu a significação
do empenho de se forçar a ingesta.
De um lado, no acolhimento ao usuário indígena, a atitude paternalista do sistema biomédico
concede autoridade para que os profissionais intervenham em comportamentos que podem invadir a
cultura e agredi-la, ainda que não intencionalmente. O cuidado de enfermagem é incrementado com a
visão de promoção, proteção e cura.
Do outro, encontra-se uma pessoa expropriada do seu convívio social, mas com saberes e
fazeres bem delimitados pelos contornos culturais. Lados em que a doença e o tratamento dispensados
ao corpo podem assumir percepções opostas.
O indígena, ao se submeter ao itinerário terapêutico, dá indícios de sua afirmação na crença
na medicina ocidental como parte complementar do seu processo de cura, mas espera que seus
direitos, muitas vezes denegados, possam ser respeitados e sua atitude frente a enfermidade seja
observada com dignidade pelo profissional enfermeiro.
Ainda sob o tópico presença ou ausência de dificuldade para realizar um cuidado a um
indígena,

A gente viu a mãe retirando sobrancelha do neném, cortando o cabelo, fez tipo um
corte de cabelo mais arredondado... Aí você fica naquele deixa fazer? Não deixa? E
você acaba deixando. (ENFERMEIRO C, 21 anos, HUJM, Cuiabá, 6/11/2014).
A gente se sente um pouco... impotente frente a essa situação, visto que as
necessidades que nós poderíamos estar atendendo, talvez não seja o ideal, no
sentido de não saber se isso está ajudando ou não o paciente, em si. Se o conforto
que ele precisa ele está recebendo. E se não há essa comunicação, como eu vou
atendê-la de forma que ela se sinta bem acolhida? Por mais que a gente faça do
nosso jeito, achando que estamos fazendo certo, nem sempre é o que eles acham ou
creem, ou é o ideal para eles, né? Para a gente talvez na cama é melhor, mas eles
querem no chão, e aí? O estar... e forma de ser é diferente. (ENFERMEIRO I, 24
anos, HPSMC, Cuiabá, 27/10/2014).

A apreensão do desconhecido não é privilégio do usuário indígena, pois os depoimentos
retratam como os enfermeiros se sentem frente a uma relação de fronteira mal compreendida.
Como já visto, cuidados específicos com o corpo estão presentes na cultura indígena desde
antes do nascimento da criança. Para o índio, é importante que o bebê traga no corpo a sua identidade
cultural. Cortes de cabelo, sobrancelhas, tatuagens e adereços no corpo têm a sua simbologia dentro da
sociedade. A mãe, ao se empenhar nestas ações, transmitiu a mensagem de que o fato do bebê estar
sendo tratado por pessoas estranhas desde o seu nascimento não significa que eles tenham posse dele,
mas sua presença num outro sistema cultural foi confirmada, e a manifestação dessa aceitação ocorre
pela marcação corporal.
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Os afetos expressos pelos indígenas para com o corpo dos seus e as interpretações médicas
dadas a tais demonstrações, serão feitas de acordo com códigos específicos aos dois grupos, mas, não
obrigatoriamente precisam resultar em embates culturais.
Entretanto, nem sempre as situações têm um desenrolar suave. Por não se entender o Outro,
muita comoção pode ser criada em torno de uma problemática:

Eu me recordo de uma situação que teve com um bebê indígena, que estava com
uma mãe adolescente, bem novinha. Assim... foi um pânico dentro da UTI. O
cacique da aldeia veio questionar sobre o atendimento que estava sendo muito
demorado, que eles não podiam ficar esperando ali, que eles queriam ir embora.
(ENFERMEIRO G, 14 anos, HUJM, Cuiabá, 20/10/2014).

O entendimento de saúde e doença, nesse caso, estava passando por uma interpretação
diferente. Os profissionais da saúde entendiam que a permanência da criança evoluiria da melhora
para cura. O bebê havia nascido no hospital e logo fora encaminhado para a UTI neonatal. Claramente,
seu corpo estava sendo pensado e representado de modo diferente para as distintas leituras no contexto
social.
Os familiares aparentavam ter percepção de doença diferente dos profissionais e por isso, no
seu enfoque, o tratamento talvez merecesse ser diferente. Estavam querendo ir embora porque “não
podiam ficar esperando ali”.
O que este querer ir embora significava? Será que havia tratamento na medicina tradicional
disponível para aquele quadro e por isso a insistência na liberação da criança? E se houvesse, será que
a procrastinação em “ficar ali esperando” para iniciá-lo poderia trazer efeitos deletérios ao recémnascido?
Num outro momento de observação campo, o indígena internou com vários adornos no
pescoço e foi orientado a retirá-los e guardá-los para que pudesse higienizar-se e permanecer limpo,
uma vez que os adornos apresentavam sujidades.
O mesmo retirou-os para o banho, recolocando-os a seguir. O enfermeiro, ao ver isso
explicou-lhe que ele estava limpo e os ornamentos sujos, por isso ele deveria retirá-los e guardá-los. O
indígena nada respondeu permanecendo sentado na cadeira ao lado da cama, com a cabeça levemente
inclinada. Para certificar-se que a orientação fora compreendida, o enfermeiro perguntou se ele havia
entendido, ao que ele balançou a cabeça num gesto afirmativo.
Passadas algumas horas, ao adentrar no quarto o enfermeiro viu o indígena em pé, olhando
pela janela, com todos os colares pendurados no pescoço.
Naquele momento, o enfermeiro franziu a testa e disse: como esses índios são difíceis. O
enfermeiro, que aparentou estar passando pela sensação advinda de um desacato, dirigiu-se ao
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indígena e, colocando a mão no colar afirmou que: esse é sujo. O indígena sentindo o desafeto retirou
bruscamente a mão do enfermeiro, com uma expressão de quem sofria violência e foi para o outro
canto do quarto. O enfermeiro, com ar de indignação, nada falou, mas saiu “pisando duro”.
Ao chegar ao posto de enfermagem, encontrou um colega que estava visitando a clínica em
busca de um abbocath52 nº 22 e comentou o ocorrido.
A colega sorriu e falou: muito simples, é só lavar os colares. A não enfermeira da unidade,
com ar de espanto diante da simplicidade da ação proposta, mas desacreditando da ideia, disse: vamos
ver se ele vai deixar. Após atender a solicitação de empréstimo para a colega, foi para o quarto e pediu
para o indígena retirar os colares que ela iria lavá-los. O indígena, que se encontrava deitado no leito,
num sobressalto colocou as mãos sobre o pescoço e disse um firme não.
O enfermeiro cruzou os braços e afirmou: sabia que não ia deixar. E agora? Então lhe
ocorreu a feliz ideia de pedir para que o indígena mesmo lavasse os seus ornamentos. Este se levantou
do leito, dirigiu-se ao lavabo, onde retirou os colares e, olhando para o enfermeiro, disse: pode deixar,
eu lavo, não precisa pegar. Naquele momento, o enfermeiro percebeu que ele não estava autorizado a
tocar no ornamento.
O enfermeiro fiscalizou a lavagem dos colares e, satisfeito com o resultado, agradeceu ao
indígena que, com feição sisuda, recolocou os colares no pescoço e voltou para o leito.
Esse acontecimento nos leva a perceber que as relações mediadas pela alteridade produzem o
despontamento da interculturalidade.
Quando o enfermeiro assentiu que o próprio indígena cuidasse do seu pertence, sem lhe
invadir o corpo, os resultados foram positivos e a ação tomada não foi tão difícil, embora exigisse
certa medida de complexidade para racionalizá-la e chegar até um ponto de acordo.
A razão das tensões interétnicas está centrada, em grande parte, no despreparo para o
exercício da interculturalidade.

4.4 Inclusão da temática da interculturalidade na formação acadêmica

Doravante, discutiremos em que medida o entendimento que os enfermeiros possuem sobre
interculturalidade foi construído pela sua formação e vivências.

52

Abbocath: trata-se de um dispositivo de punção periférica, no qual o catéter fica sobre a agulha e no momento
da inserção a agulha é retirada, ficando apenas a parte flexível dentro da veia do usuário. A escolha da
numeração a ser usada (14, 16, 18, 20, 22 ou 24) é feita com base na finalidade da inserção e do calibre da
veia. O nome abbocath é comercial, estando relacionado ao fabricante, onde dispositivos semelhantes que
possuem fabricantes diferentes são nominados como jelco, introcan e outros.
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Alguns enfermeiros entrevistados atribuíram um significado à interculturalidade que remetia
para um distanciamento da sua realidade enquanto profissional:

[...] A questão da cultura. Aquilo que o indivíduo vive. Às vezes pode ser numa
comunidade, no bairro ou alguma coisa. Mas é alguma coisa que ele vive. Que ele
tem um costume. Hábitos e costumes naquela, naquela... Naquela região. Naquela
situação (ENFERMEIRO D, 12 anos, HPSMC, Cuiabá, 10/11/2014).

Nos depoimentos, sempre apareceu a questão de atender alguém com cultura diferente. De
cuidar, de realizar um procedimento, mas a ideia de troca de saberes numa relação envolvendo
aprendizagem não foi explicitada.
Venturosamente, tal desconhecimento não é acompanhado de atitudes inteiramente
desconexas da interculturalidade. As lacunas nesse entendimento, por diversas vezes são supridas pela
presença da alteridade.
A existência da interculturalidade, pelo que parece, não foi assunto de profunda abordagem
no meio acadêmico da enfermagem, pelo menos há alguns anos.
Os enfermeiros que participaram da pesquisa alegaram que o seu modo de abordar e cuidar
do usuário indígena é resultado de anos de experiência na profissão e que os acertos e erros
pavimentaram o caminho da sua prática atual:

[...] O que eu aprendi foi de experiências, né, no dia-a-dia, mas a gente não tem
preparação nenhuma durante a academia. A gente não tem... Hoje, muito do que a
gente tem de levantamento bibliográfico, de literatura sobre indígena, ainda é muito
escassa, então, assim, eu ainda tenho grande dificuldade (ENFERMEIRO D, 12
anos, HPSMCbá, Cuiabá 10/11/2014).

Embora hoje o acervo sobre a interculturalidade nas práticas de saúde, inclusive indígenas,
sejam fartas, ele não é acessado pelo enfermeiro, por uma variedade de motivos, entre eles o
desconhecimento da sua existência.
Todos os enfermeiros entrevistados disseram que no seu período de graduação não tiveram
contato com conteúdos que enfocassem a prática da interculturalidade.
Pelas declarações, de acordo com a percepção de cada enfermeiro, foram adotadas
empiricamente posturas tidas como interculturais, para conseguir aproximação com o indígena e lograr
em sucesso a efetivação do cuidado:

Não. Não, porque eu não recebi, em relação à minha formação acadêmica,
orientações nesse sentido, voltada a um indígena. Em ter noção ou conhecimento de

107

cada tribo, quais os costumes, o que eu poderia estar fazendo que possa agredi-lo,
no seu ambiente normal, que pra ele é normal e pra mim talvez não seja... Então,
assim, eu não tive essa... Eu saí sem essa visão. Não temos essa visão. Agora em
relação aos cuidados, que pra todos é igual, você tenta. O duro é você tentar
conquistar e mostrar a importância de tal procedimento e por que está sendo feito
daquela forma. Mostrando, dando uma visão mais, para eles, que aquilo é o certo,
que aquilo vai trazer benefícios para ele. Como passar isso, né? E eu creio que mais
o carinho, o saber falar, o saber ouvir, mesmo não entendendo, mostrando uma
atenção, uma afetividade.... A expressar na fisionomia, na forma de falar. Eu acho
que cativaria mais e a pessoa vai tendo mais liberdade, mais confiança com a gente
(ENFERMEIRO I, 24anos, HPSMC, Cuiabá, 27/10/2014).

Marcantemente, no entendimento do profissional, além da graduação não ter fornecido
saberes no campo da interculturalidade, ainda fez o reforço para a adoção de cuidados iguais para
todos.
O discurso prevalecente é que, para o provimento de relações interculturais, o tratamento
igualitário seja precípuo. Nesse aspecto, Candau (2008, p. 47) faz uma discussão interessante sobre se
“[...] se somos iguais ou diferentes?”. A autora afirma que as lutas, até recentemente, eram para se
alcançar o direito a igualdade, mas que, pela mudança de paradigma, o caminho hoje é inverso.
A busca não tem como referência a transformação dos diferentes em iguais para a posse dos
direitos, mas em se reconhecer a diferença e, com ela, a concessão dos direitos.
Assim, a cultura indígena busca o seu espaço na sociedade brasileira não indígena. O almejo
é pelo direito de ser diferente:

Nós temos várias culturas dentro do Brasil. Não só indígena, como tem outros
também. Mas mais é aquilo lá, "você vai atender todo mundo igual", e não é todo
mundo igual. Cada um tem sua diferença. Principalmente o indígena.
(ENFERMEIRO C, 21 anos, HUJM, Cuiabá, 6/11/2014.).

Tal proposição de interculturalidade recusa adotar posições assimilacionistas de valorização
das singularidades das diferenças culturais.
Concordamos com Marín (2010, p. 17) que a visão de mundo é peculiar à cultura que “[...]
na sua própria racionalidade centram-se sobre si mesmas, tendo como ponto de partida um modelo que
justifique suas representações e valores”.
Portanto, adotar cuidados iguais para os diferentes pode soar como imposição de valores que,
ao seu modo de pensar, são os melhores.
Destarte, o desejo de não apenas ajudar, mas também de não causar danos mediante a
realização de um cuidado fundado em conceitos biomédicos que causem uma agressão cultural, fez
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com que os enfermeiros se enveredassem para práticas que, no seu entender, poderiam granjear a
confiança dos usuários indígenas e contribuir para o seu tratamento.
Dentre as soluções apontadas pelo enfermeiro I está o saber falar e saber ouvir, que
transcende as suas dimensões literais, para um plano que a comunicação, passando a ser de pessoa a
pessoa e tornando o seu diálogo passível de entendimento universal, uma vez que até as posturas
corporais e mímicas faciais transmitem mensagens claras, mesmo sem se emitir qualquer palavra.
Obviamente, reduzir a interculturalidade a essas ações é simplificar o seu caráter conflitivo,
oriundo do contato com a sociedade envolvente, minimizando as questões da diversidade cultural entre
as diversas etnias.
Parece ser peculiar ao enfermeiro preocupar-se como o Outro, de forma a não somente
elaborar um plano de cuidados, prevendo a realização de procedimentos na técnica exigida, mas tentar
descobrir se está atendendo a necessidade cultural do indígena. A despreparação foi citada
repetidamente,

Olha, eu formei tem 20 anos, né? ((riu)) Então assim, naquela época nosso contato
era muito pouco com a questão intercultural. Era muito pouco, a gente não tinha
essa visão mais... Que hoje em dia, eu acredito, que os acadêmicos têm uma
vivência maior. Mas há 20 anos atrás, eu realmente saí crua mesmo. Não tinha, não
me sentia preparada. Comecei a me sentir mais confortável depois que eu comecei a
trabalhar aqui, comecei a ter contato maior, entendeu? Eu não me sentia preparada
com a formação acadêmica (ENFERMEIRO F, 20 anos, HUJM, Cuiabá,
21/10/2014).

Certamente, nem todos os profissionais têm a oportunidade de trabalhar em serviços de
saúde que os coloque em frequente contato com os indígenas, o que os ajuda a desenvolver
mecanismos próprios de comportamento nas fronteiras culturais, mas seria oportuno se todos tivessem
o preparo para tal relação.
Nessa lógica, quando o contato é esporádico as relações fronteiriças podem tornar-se tensas,
pela dificuldade de interlocução, e a bagagem trazida da graduação, quanto esta contempla a temática,
pode ser de grande valia.
Tendo em vista que os serviços de saúde em que foi realizada a pesquisa são referência para
o atendimento ao indígena, e Mato Grosso possui uma grande população e até mesmo uma reserva
indígena, a sugestão dada pelo enfermeiro E para munir os profissionais para a prática de
interculturalidade, é muito pertinente:

Acredito que seria através de capacitação, né? De uma abordagem que seja feita
através de conhecer as principais etnias de acordo com a nossa região aqui, né? Do
Mato Grosso, para conhecer mesmo a população que a gente poderá vir a atender,

109

né? Então a gente receber a capacitação, treinamento necessário para fazer o
atendimento correto, adequado para a população. Conhecimento, realmente
(ENFERMEIRO E, 3 anos, HUJM, Cuiabá, 29/10/2014).

O enfermeiro E contribuiu com uma sugestão de grande relevância, pois se a graduação não
conseguiu preparar o enfermeiro para o cuidado com o indígena, os serviços de saúde que recebem
indígenas adoecidos poderiam preparar capacitações periódicas para treinar todo o quadro de
profissionais, inclusive os enfermeiros.
As vantagens desse movimento evidenciam que a disposição para a interculturalidade
harmoniza “[...] os espaços socialmente construídos pelos grupos étnicos em relação, podendo, em
cada fronteira estabelecida, constituírem-se espaços totalmente diferenciados, dependendo de quem é
o Outro” (GRANDO, 2009, p. 21).
Se cada fronteira possui distinção de acordo com os elementos envolvidos, principalmente
quando se trata da relação do enfermeiro com o Outro, segundo a identidade desse Outro, a relação
precisará passar por um reajustamento para que seja bilateralmente satisfatória.
Isso é fato, porque no contato com os indígenas cada etnia possui seu arcabouço cultural que
pode ser bem diferente.
Para que os alunos de enfermagem pudessem sair da graduação com um mínimo de
informações para atuar em regiões de fronteira, o enfermeiro H sugeriu,

Sim, sim. Poderia, pelo menos, dar uma introdução, e tal, sobre essas situações,
sobre a própria cultura indígena, né? Ok? (ENFERMEIRO H, 18 anos, HPSMC,
Cuiabá, 30/10/2014).

Essa ideia conflui com a do enfermeiro E, pois, se a faculdade der uma introdução para a
interculturalidade o enfermeiro terá um ponto de partida para os seus primeiros contatos interétnicos e,
a partir daí, a educação em serviço poderá assumir as rédeas.
O enfermeiro B ofereceu outra sugestão:

Eu não sei se existe, mas deveria primeiro constar em grade curricular ou então
seria um curso de extensão da própria faculdade, para as populações excluídas.
Nem tanto o índio, como um gay, como outras populações, população de rua, etc.
Então eu acho que deveria ter sim um empenho ou então umas políticas públicas
mais efetivas que envolvessem a formação porque é na formação que a gente sai
dali, né, para atuar. Então acho que deveria ser uma coisa mais presente na
faculdade (ENFERMEIRO B, 24 anos, HUJM, Cuiabá, 3/11/2014).
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Pela ação de políticas educacionais, poder-se-ia inserir nas grades curriculares disciplinas
que contemplem a informação de como atuar no trabalho com as populações consideradas outsiders.
Conteúdos trabalhados ao longo dos anos de formação seriam melhor absorvidos, porque não se
restringiriam a teorias, mas a aproximações práticas.
Com este incremento, depoimentos, tais como que se seguem, poderão deixar de existir:

Não. Na minha graduação não. Foi muito discretamente a abordagem indígena ou
de outras culturas para a gente... Eu me lembro, assim, a gente teve alguma coisa a
respeito de Jeová, ao próprio índio, mas muito discretamente. Eu não me sinto
preparada para atender outras culturas, assim, na íntegra. (ENFERMEIRO A, 13
anos, HPSMC, Cuiabá, 22/10/2014.)
Na academia nós não aprendemos, não teve essa...esses tópicos não foram
abordados em nenhum momento. Como tratar...inclusive é uma coisa que todo
mundo tem receio porque é passado para nós que são violentos, que não aceitam
opinião, então ocorre o distanciamento. Mas é por preconceito e não por uma coisa
vivenciada. (ENFERMEIRO G, 14 anos, HUJM, Cuiabá, 20/10/ 2014).

Nos discursos, a interculturalidade foi associada a um atendimento que se faz para pessoas
de cultura diferente daquela do enfermeiro. A face da relação nesse contato está implícita pela palavra
atendimento 53. Aparentemente, os enfermeiros consideraram que prestaram um atendimento
intercultural pelo simples fato de estarem se relacionando com indígenas.
Como os paradigmas na busca pelos direitos mudaram a bem pouco tempo, o sentimento de
reconhecer as diferenças e tratá-las neste campo referencial ainda não se consolidou nos pensamentos,
atitudes e comportamentos.
Por esses motivos, o usuário indígena acaba por receber um cuidado que não prevê a sua
totalidade:

Se você for ver de uma forma completa, ainda falta muita coisa para ser melhorada.
(ENFERMEIRO H, 18 anos, HPSMCbá, Cuiabá, 30/10/2014).

Diante das informações obtidas, pensou-se que a defasagem durante o período de graduação
em temas que permeiam as relações interétnicas, estivesse sido corrigida ao longo dos anos, ou que foi
algo pontual dentro da universidade.
Para tirar a dúvida, entrevistamos uma jovem enfermeira recém-chegada a Cuiabá e atraída
por uma proposta de emprego no hospital, que se confirmou após aprovação em teste seletivo. Ela se

53

O Dicionário Aurélio define atender por : “prestar atenção a; ter em consideração; cuidar de; deferir; estar com
atenção. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/atender>. Acesso em 24 dez. 2014..
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formou pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, há três anos. Quando perguntamos se ela se
se sentia preparada pela graduação para o cuidado intercultural, respondeu:

Não, não me considero. Porque durante a graduação é tanto assunto a ser
abordado... A gente sai um pouco defasado, né? Principalmente nessa parte. Então
a gente tem, mas muito superficial. Não ensina a gente como abordar, como tratar a
população indígena. Então eu não me sinto preparada, não. (ENFERMEIRO E, 3
anos, HUJM, Cuiabá, 29/10/2014).

A tarefa de se buscar conhecimentos relacionados a outras culturas, até mesmo para um
antropólogo, pode ser exaustiva, visto que nos deparamos com inúmeras culturas, expressas em
singularidade de ritos, tabus e da própria cosmovisão.
As pessoas podem se tornar especialistas em uma ou mais culturas, mas certamente não há
quem domine os saberes e fazeres de todas as culturas. Por essa razão, uma formação voltada para a
interculturalidade como um todo reorienta o pensamento para a abordagem calcada no respeito pelas
culturas de forma geral.
Para que o enfermeiro possa se familiarizar com a abordagem intercultural no
atendimento/cuidado de enfermagem, alguns obstáculos precisam ser vencidos.
Primeiro, a rotina agitada e a sobrecarga de trabalho imposta ao enfermeiro dificultam o
acesso ao conhecimento, principalmente quando este não é disponibilizado no seu local de trabalho. O
enfermeiro atualiza-se quando formalmente assume o compromisso de comparecer a cursos de
aperfeiçoamento, especializações ou de pós-graduações, mas, mesmo assim, com dedicação parcial,
pois a existência de mais de um vínculo empregatício o impede de dedicar-se como gostaria.
Também a oferta de cursos que tragam a problemática das relações interculturais é escassa.
Resta-lhe apenas a disposição para a alteridade como diretriz para a interculturalidade.
Leininger (1991) expressou preocupação diante desse problema, ao afirmar que “[...] que
poucos programas de enfermagem incluem cursos e experiências de aprendizado planejadas que
proporcionem uma base de conhecimentos para a prática de enfermagem transcultural” (LEININGER,
1991 apud GEORGE, 2000, p. 308).
Tem-se observado, em tempos recentes, na Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal do Mato Grosso, um esforço voltado para a proposição de aproximar o aluno do indígena por
meio de ações de parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena, em aldeia.
Expor o acadêmico a tal experiência agrega-lhe conhecimentos que serão inestimáveis para a
sua vida profissional. Mesmo quem não for trabalhar diretamente com populações indígenas, vez por
outra se confrontará com o desafio de prestar-lhes atendimento, principalmente porque vivemos em
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uma capital que é referência para o tratamento indígena e que em determinado momento o profissional
enfermeiro poderá deparar-se com a necessidade de atendê-lo.
Mas a incorporação da temática interculturalidade no ensino não se dá apenas pela realização
de ações pontuais que, com a mudança dos protagonistas, poderão sofrer descontinuidade.
No entanto, já é um começo em vista de tempos idos, pois, conforme relato dos
entrevistados, nem a ideia era trazida para o diálogo com os alunos.
Conclui-se que a formação acadêmica possui um papel importante na atuação do enfermeiro
e se esta o preparar para a interculturalidade as relações de fronteiras poderão se tornar mais
harmoniosas e o atendimento à saúde de um usuário indígena aos seus cuidados não causará
estranhamentos, acompanhados de receios, preconceitos e imposição para nenhum dos envolvidos.
Mas o fulcro para esse discurso está no que ocorre cotidianamente nos serviços de saúde que
recebem indígenas para atendimento.
Um enfermeiro que exerce suas funções ativas há vinte e quatro anos relata se houve alguma
instrução nos estágios hospitalares, enquanto era aluno, para o momento em que tivesse que cuidar de
um indígena:

Nunca recebemos, nunca houve. E na época da formação nós aqui recebíamos, nós
enquanto estágio Júlio Muller, recebíamos indígenas pra cuidar. Mas sempre era
sem nenhum preparo nem dos professores, nem dos acadêmicos. Na época eu era
acadêmica. E a gente cuidava aceitando, assim, de forma amigável o que o indígena
queria fazer. Porque nós não tínhamos nem instrumento, nem ferramenta, nem
vivência pra lidar com aquela situação tão atípica que era cuidar de um indígena.
(ENFERMEIRO B, 24 anos, HUJM, Cuiabá, 3/11/2014.).

O fato de que nem mesmos os professores receberam fundamentação teórica ou prática que
orientassem os seus saberes e fazeres no cuidado com o indígena, em parte explica o motivo da
fragilidade dos cursos nesses aspectos.
A lacuna deixada pela graduação tem contribuído para muitas situações de instabilidade e
perplexidade no cuidado com o indígena.
O enfermeiro citado compartilha uma situação que vivenciou quando precisou cuidar de um
adolescente indígena:

[...] ele não queria tomar nenhum remédio porque não conhecia o remédio, o
comprimido. Então a gente dava o comprimido para mãe, a mãe tomava e o
adolescente também tomava porque ela julgava fazer mal para o adolescente. Então
assim, ela tomava o comprimido e só dava o comprimido para o garoto se ela
tomasse. Ela tinha que tomar um placebo, um falso remédio, para dar o verdadeiro
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pra criança, para o filho dela. (ENFERMEIRO B, 24 anos, HUJM, Cuiabá, 3/11/
2014).

Nítido exemplo em que a vontade do que está em condição de dominação é atendida as
expensas do dominado. Por outro lado, se o jovem não tomasse o remédio, provavelmente não iria
restabelecer-se. Mas o jovem acreditava na avaliação de sua mãe que foi burlada pelo placebo. O
conflito não se configurou, mas uma área de tensão formou-se, tanto pela necessidade do sigilo, em
relação ao placebo da mãe, como pelo mal-estar em enganar alguém.
A situação descrita poderia se transformar num grave conflito intercultural se não houvesse
uma interlocução para a alternativa disponível. Aceitar o papel cultural designativo da mãe fez
diferença no cuidado de enfermagem. O corpo doente pode ser atendido em sua demanda de
medicação, sem violar suas prescrições culturais e afetivas.
Infelizmente, o desfecho do cotidiano nem sempre é tão harmonioso. Situações de
incompreensão podem gerar tensão nas “fronteiras interétnicas e culturais”, comprometendo o cuidado
de enfermagem.
Vê-se que o corpo reflete a sociedade de pertencimento, “[...] não sendo possível conceber
processos exclusivamente biológicos, instrumentais ou estéticos no comportamento humano. Ao corpo
se aplicam sentimentos, discursos e práticas que estão na base de nossa vida social” (FERREIRA,
1994, p. 102.) O sentimento de proteção da mãe indígena pelo filho a induzira a adotar a prática de
tomar o comprimido que compunha a prescrição terapêutica do filho.
Em situações em que o enfermeiro não consegue chegar a um acordo com o indígena, em
relação a um procedimento que precisa ser realizado, devido barreiras linguísticas, a presença de um
mediador, pode auxiliar:

[...] o principal é a comunicação com o indígena e também houve situações em que
o indígena recusou o atendimento. [...] eu não me lembro qual procedimento que
era, então a gente conseguiu realizar o atendimento através de um interlocutor,
entre a enfermagem e o indígena, propriamente. Era um agente da Funai. E também
teve caso do próprio... De um outro indígena ser um interlocutor. (ENFERMEIRO
H, 18 anos, HPSMCbá, Cuiabá, 30/10/2014.).

Por reconhecer o direito do Outro, o enfermeiro procura uma mediação para que possa
entender e ser entendido. A recusa de um indígena em relação alguns procedimentos pode estar
associada ao não entendimento do que se pretende e qual seu benefício.
Estaríamos indo além do racional se acreditássemos que um curso de graduação de
enfermagem que abordasse a interculturalidade pudesse contemplar o ensino de todos os dialetos
indígenas e suas respectivas culturas, algo inexequível.

114

Embora a diversidade de culturas e povos torne inviável tal possibilidade, noções de como
fazer a abordagem seria de grande utilidade.
Leininger (1978 apud GEORGE, 2000, p. 304) apontou justamente para o preparo préabordagem. Em sua teoria, o enfermeiro, ao saber que iria receber um usuário indígena, deveria coletar
informações relativas “à linguagem e ao contexto ambiental, fatores de tecnologia, religião, filosofia
[...] valores e crenças culturais”.
Tal sugestão se mostra deveras interessante, mas a prática do cotidiano do enfermeiro aponta
para outra direção. Tal metodologia gera alguns questionamentos: como acessar tantas informações
num tempo relativamente curto - do momento da solicitação da vaga até a chegada do usuário?
Enquanto o enfermeiro está imbuído na recepção de um usuário, inúmeras outras tarefas o
aguardam, de modo que os instrumentos para coleta de informações dos usuários mostram-se sucintos
e informações adicionais serão obtidas ao longo da internação.
A análise dos comportamentos e depoimentos da pesquisa revelou que o entendimento
intercultural baseou-se no reconhecimento da diferença no momento do contato intercultural.
As observações revelaram que há, por parte do enfermeiro, o interesse em prestar um
cuidado que não traga tensões nas relações de fronteira, mas como, na maioria das vezes, não sabem
como fazê-lo, as alternativas assumem um caráter pessoal, tendo como pano de fundo a experiência
que o enfermeiro acumulou de outros contatos e do aprendizado advindo destes pelos sucessos e
fracassos na relação.
O enfermeiro, num primeiro momento, prevê um ajustamento de seus saberes e fazeres à
cultura expressa pelo comportamento e atitudes corporais indígenas. Quando tal expectativa sofre
ruptura, por a realidade e as reações serem diferentes do que se planejava, cria-se um clima de tensão.
As justificativas para as fricções estão relacionadas ao descumprimento das normas do
hospital e às diferentes visões que se têm sobre o objeto de cuidado da enfermagem, que é a
centralidade da pessoa indígena, o corpo, como a presença da família como entrave do tratamento
prescrito, a recusa do indígena em aceitar procedimentos ou o prognóstico ruim em determinadas
patologias.
Nessas ocasiões, o enfermeiro tenta, pelo convencimento, fazer com que o usuário indígena
siga o que se espera dele. Se isso não acontece, o enfermeiro serve-se do que foi normatizado, e
quando por fim esta estratégia também falha, o conflito interético está firmado.
Visto que a própria profissão da enfermagem tem como característica o acolhimento, ocorre
uma revisão das condutas para se definir o que pode ser concedido ou mediado para facilitar a
aceitação.
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Faz parte da rotina da enfermagem registrar informações coletadas sobre o usuário, as quais
servirão como lembretes para repasse nas passagens de plantão e, assim, serem utilizadas quando
necessário. Nessas anotações, pode-se constar a estratégia utilizada para conseguir a adesão ao
tratamento, amenizando as fricções de fronteira.
Enquanto tudo transcorre dentro do previsto, é fácil esperar que a alteridade seja exercida e o
contato interétnico seja harmonioso, embora sempre haja um clima expectante em relação ao diferente,
sobre como ele reagirá nas diferentes situações.
Durante a recepção para a internação ocorre o primeiro contato, quando as impressões de
ambos os lados são feitas. A equipe de enfermagem segue a sua rotina nesse procedimento, por
mostrar as acomodações, orientar o banho, informar horários de refeição, entre outros.
Assim como os demais usuários SUS, o indígena tem direito a um acompanhante. Quando o
indígena doente é uma criança, normalmente ficam pai e mãe, principalmente quando a mãe não fala
português.
Sendo indígena adulto, a conversação se dá diretamente com ele, quando familiarizado com
a língua falada no serviço de saúde, mas, mesmo nessa circunstância o acompanhante participa da
conversa, ativa ou passivamente, dependendo do grau de entrosamento dele com o enfermeiro.
A alteridade é especialmente importante, pois o cuidado proposto nem sempre é aceito de
imediato. Isso ocorre por uma variedade de motivos: o não entendimento do que será feito e os
benefícios esperados, a solicitação de concessão de um tempo extra para que se realize o cuidado ou a
barganha.
Nessa ocasião, pode-se avaliar a qualidade do atendimento nos serviços assistenciais, onde
se observa o nível de interação representado pelas “relações interpessoais que, também, são
interculturais” (PELLON; VARGAS, 2010, p. 1383).
O profissional enfermeiro reconhece que, quando o indígena está hospitalizado, o local é
totalmente fora do seu contexto e maior a desproporção nas realidades quando o indígena é oriundo de
áreas de pouco contato com não indígenas.
Essa realidade não é muito difícil de ser analisada. Basta pensar na possibilidade de um não
indígena, que nunca ficou hospitalizado e raramente recorre a um atendimento de saúde, deparar-se
com a necessidade de internação hospitalar. Algumas pessoas entram em “surto”, só por conceber a
ideia, mesmo com a pertença de ser alguém da mesma cultura e sociedade dos atendentes hospitalares.
Trazendo para o universo indígena, soma-se o fato de este nunca ter entrado em um hospital,
observar costumes totalmente diferentes, coisas além da sua compreensão que ocorrem a sua volta;
estar distante de casa, desconhecer as pessoas que o cercam e em algumas situações não ter
familiaridade com a língua do ambiente. É como se ele estivesse caído em outro planeta!
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Tal desconexão com a realidade biopsicossocial reduz a autonomia e diminui sua
participação no processo de busca pela cura, independentemente de qual seja sua etiologia. As reações
externadas nada mais são do que o toque de uma nova realidade sobre o seu corpo, penetrando-lhe
física e culturalmente. O seu corpo, marcado pela cultura que constitui um dos aspectos formadores de
sua identidade, passa a ser alvo de manipulações, o que poderá gerar implicações na sua diferente
noção de saúde e os efeitos desejados talvez não sejam alcançados.
Daí, quando olhamos para este Outro indígena e pensamos na possibilidade do Eu diante de
tal panorama, “a relação na fronteira” adquire um caráter intercultural.
Cabe lembrar que em algumas culturas as práticas de cura não estão associadas
exclusivamente às condições de saúde dos indivíduos: “Elas estão, na verdade, intimamente ligadas a
equilíbrios sociais e cósmicos” que ficam abalados quando abstraídos de sua territorialidade. (MURA;
SIVLA, 2012, p. 129).
Assim, corre-se o risco de os objetivos do cuidado não sejam os mesmos para os envolvidos.
A equipe de enfermagem, dentro do modelo biomédico, empenha-se para o alcance da cura ou do
alívio da dor física, porém, concordamos com Langdon (2009 apud BECKER et al., 2009): “[...]
existem questões da própria prática da biomedicina que ela mesma não consegue resolver por causa da
restrição do campo aos processos biológicos e ao método positivista 54 e experimental.
O indígena, por sua vez, pode estar buscando não somente a cura do corpo físico individual,
mas o restabelecimento das relações num universo metafísico onde os processos de saúde e doença são
determinados.
Numa interpretação reducionista, não se deve concluir que o indígena não reconheça a
eficácia do modelo biomédico. A ideia de complementaridade, como já dito, é intrínseca às diversas
cosmologias indígenas, compreendidas como parte de uma dimensão mais complexa e conectada a
muitos outros mundos. Como nos revelam os diálogos interculturais com o colega de mestrado Félix
Adugoenau, que é Bororo, para seu povo, existem cinco dimensões do mundo que estão em
permanente relação e que a pessoa Bororo precisa conhecer e se conectar para seu bem-estar. As
dimensões do mundo metafísico têm, assim, implicações diretas com o corpo Bororo, que é, antes,
uma síntese de multidimensões da vida coletiva.
Com isso, compreende-se que em algumas fases do cuidado hospitalar o indígena pode
manifestar vontade de utilizar de métodos autóctones no seu corpo. Tal manifestação deve ser mediada
pelo enfermeiro, conforme visto. Reconhecer o papel que os signos representam para o Outro é uma
forma de reconhecer a sua identidade e reafirmar a dignidade mediante a alteridade, permitindo que,
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“O positivismo admite que o espírito humano é capaz de atingir verdades positivas ou da ordem experimental,
mas não resolve as questões metafísicas, não verificadas pela observação e pelaexperiência” (RIBEIRO
JÚNIOR, 1984, p. 9).”
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mesmo no padecimento do corpo físico, o corpo social e afetivo possa ser revitalizado pela
preservação de aspectos que são essenciais em sua cultura.
A articulação entre os saberes e práticas dos indígenas com os do modelo biomédico propicia
diálogos encaminhados para o entendimento e o ajustamento aos interesses de ambos.
A diferença elaborada pelos diferentes contextos históricos forja respostas diferenciadas para
o processo saúde-doença. Em algumas culturas indígenas, a doença, de acordo com a área do corpo
onde se manifesta, é atribuída a uma causa que nem sempre tem sentido para a sociedade não
indígena, em especial para os profissionais da saúde.
Em muitos casos, esta pode ser compreendida como resultado de uma violação de normas
sociais ou por encontrar-se em ambientes inapropriados para a realização de suas atividades sociais. Se
a definição de bem-estar e saúde, que defendemos, revela-se em concepções diferentes para o
indígena, não é diferente o entendimento sobre enfermidade e afetos da alma.
O diferencial está imbricado na noção do que é corpo. Temos repetido eloquentemente que o
corpo é uma construção cultural, que ele é o reflexo da sociedade de pertencimento.
Numa reflexão proporcionada pelo professor doutor Passos, do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, na qualificação de uma colega de curso,
entendemos que, na realidade, o corpo não é, mas está sendo.

O corpo está sendo construído

culturalmente, o corpo está sendo reflexo da sociedade de pertencimento. O corpo é igualmente
dinâmico, como a cultura. Se usarmos o verbo ser no presente dará um sentido estático ao corpo, não
correspondendo a sua real estrutura, pois ele não se apresenta como algo pronto, fechado.
O corpo está constantemente sofrendo ação da cultura em que está inserido e, por sua vez,
age sobre ela. Se a cultura que reflete o sistema capitalista apontar que comer industrializados é o
ideal, por ser o mais fácil, num mundo em que todos têm pouco tempo para o preparo de refeições
nutritivas, o corpo irá acompanhar essa ideologia, mas se o enfoque estiver na alimentação natural,
então o corpo externará a sua opção alimentar, excetuando-se as exceções à regra. Além do que, ele
poderá questionar a ideologia dominante, esclarecendo-se ao longo da jornada.
Conforme já exposto no primeiro capítulo, o corpo não é apenas o modelo biológico,
anátomo-fisiológico, regulando suas funções e garantindo a sua existência. Nas culturas indígenas, o
corpo vai se constituindo ao longo do processo, para cumprir um propósito existencial, que nem
sempre é diferente do concebido pelo modelo biomédico, engendrando o conflito de lógicas.
O corpo, que precisa de ajuda para consolidar-se, não pode ser ainda mais violentado por
imposições de outras realidades, mas ao longo de sua convalescença pode apreender novos
significados para auxiliar na sua constituição, permitindo-se ensinar para enriquecer outros modos de
encarar o mundo.
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O texto A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras, define o corpo do
ponto de vista indígena, como: “[...] o corpo físico, por outro lado, não é a totalidade de corpo; nem o
corpo a totalidade da pessoa” (SEEGER; MATTA; CASTRO, 1979, p. 13).
Há muitos elementos inclusos neste corpo que, na enfermidade, não são lembrados pela
cultura da medicina ocidental.
Se por um lado o corpo é objeto da intervenção do enfermeiro, por outro ele é a centralidade
do indígena, de onde emergem conflitos originados na prática da enfermagem influenciada pela
biomedicina, e em choque com os cuidados da pessoa indígena voltados para o seu corpo. Tem-se que
a prática prevalecente entre os enfermeiros não é uma demonstração de desafeto combativo, mas,
quando um cuidado de enfermagem é realizado, a razão e a forma pela qual ocorre é justamente a
promoção do bem-estar do corpo indígena adoecido.
Nos cabe entender que, no processo de modelação do corpo, as relações familiares são de
extrema importância, uma vez que no desempenho dos papéis este corpo entra em construção. Isso
explica porque o indígena, até mesmo em situação de hospitalização, enseja estar acompanhando dos
membros de sua família, e estes exercem seus papéis mesmo em meio ao ambiente hospitalar.
A situação descrita, da mãe que não queria permitir a punção venosa, poderia se transformar
em grave conflito intercultural se não houvesse uma interlocução para a alternativa disponível. Aceitar
o papel cultural designativo da mãe, fez a diferença no cuidado de enfermagem. O corpo doente pode
ser atendido em sua demanda de medicação, sem violar suas prescrições culturais e afetivas. O ritual
de morte trouxe a segurança para a comunidade.
Quando as diferenças culturais são desconsideradas, o controle do corpo deixa de estar
solidamente assentado, passando por flutuações sujeitas ao agravamento das enfermidades. Há relatos
de que indígenas morreram nos hospitais por não receberem o tratamento que lhes era devido, segundo
o costume dos seus povos. A causa morte foi atribuída a erro no diagnóstico, que apontava para causa
orgânica quando, no entendimento dos costumes tradicionais, era de causa espiritual.
Portanto, do ponto de vista da comunidade de pertencimento, o indígena morreu pela falta de
tratamento adequado, que somente os seus parentes poderiam ministrar-lhe.
Tais casos relatados são uma pequena amostra do universo de ocorrências que incidem nas
relações de fronteira que se estabelecem no momento de trânsito pelos centros de saúde urbanos.
Dependendo da atitude dos profissionais, as relações podem consolidar-se de forma positiva, ou
desintegrar-se no desentendimento.
As relações assimétricas tendem a deteriorar o relacionamento, engendrando a demanda por
um cuidado que tenha os seus saberes e fazeres compartilhados. Nota-se que os desafios são
intrínsecos na busca de conhecimento recíproco, para que se possa construir uma base solidária.
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A presente pesquisa nos leva a pensar no papel fundamental da formação acadêmica como
preparação do profissional enfermeiro para a interculturalidade e alteridade, auxiliares ao enfermeiro
na tomada de decisões que implicam na defesa do direito do indígena a um cuidado diferenciado.
Se o enfermeiro, na sua grade curricular, usufruísse de aulas teórico-práticas voltadas para o
cuidado intercultural, possivelmente teria uma visão mais ampliada na sua aplicação nos momentos
necessários.
De acordo com a reitora da Universidade Federal do Mato Grosso, Maria Lúcia Carvalli
Neder (2014, p.3) “busca-se a atualização curricular mediante a inclusão de novos temas como a
educação étnico-racial [...] como instrumento da educação”.
Isso é possível, pois, como visto na pesquisa, a enfermagem está de posse de uma teoria que
contempla a faceta do cuidado, produzindo um modelo de cuidado transcultural. O estudo detalhado
da teoria, bem como das práticas em campo, forneceriam um arcabouço de conhecimentos para futuras
relações de “fronteiras étnicas e culturais”, em que os saberes e fazeres profissional e do doente se
complementariam para a eficácia do tratamento hospitalar.
O enfermeiro E trouxe uma possibilidade: a gente receber a capacitação, treinamento
necessário para fazer o atendimento correto, adequado para a população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou que o diálogo entre os diferentes é possível quando há o
entendimento que o não ser igual não significa desavenças e desrespeitos que conduzem os corpos a
um cenário de degladiação. A medição dos saberes e fazeres adquiridos pode se constituir numa fonte
de grandes oportunidades para as trocas que contribuirão na construção de novas formas de pensar.
Tal compreensão auxiliará os enfermeiros na sua prática do cuidar, quando estão diante de
um usuário indígena adoecido que se coloca na posição de aceitação de um atendimento que talvez lhe
seja desconhecido, mas na crença da complementaridade terapêutica lhes são aceitáveis. Desta forma,
podemos dizer que o indígena é um ser intercultural porque, além de relacionar-se com sociedades
externas, busca extrair os benefícios advindos da relação.
Diante disso, não se pode ignorar que a civilização brasileira é dotada de um valioso acervo
cultural que lhe é auferido pela presença de tantas populações autóctones, podendo fortalecer-se
enquanto Nação e, ao mesmo tempo, conceder os direitos a essas populações indígenas, vítimas de
séculos de exclusão nacional, por viverem em solo brasileiro, mas não serem considerados
componentes do Estado.
Embora se tenham instituído políticas de amparo às populações indígenas, a violência a que
são expostas desde o período colonial não foram mitigadas por alguma medida de proteção. Tais
perversidades são frequentemente reproduzidas nos tratos com os indígenas.
O governo federal criou um sistema de saúde que prega o atendimento e tratamento igual
para toda a população, desconsiderando suas diferenças culturais. Nesse aspecto, os indígenas são
novamente afetados por terem que se engajar numa rede de atendimento que não admite o direito à
diferença, tendo seu fluxo coincidindo com o da população em geral. Uma vez dentro dos serviços de
saúde, aceitam as práticas efetivadas pelos profissionais, mas, quando desejam manifestar-se
culturalmente para o reforço da cura do corpo, ou para outra finalidade considerada necessária,
encontra barreiras calcadas no preconceito herdado da colonização e ainda fortemente presente em
nossos dias.
A negação de práticas culturais indígenas no âmbito hospitalar revela a inflexibilidade de
uma cultura que se considera detentora de conhecimentos, devido a sua trajetória e exaltação histórica.
Os enfermeiros, por sua vez, receberam a influência do modelo biomédico e acabam por reproduzir
comportamentos por eles mesmos condenados. Tal conduta não é propriamente um ato premeditado,
mas naturalizado no ponto de vista ocidentalizado.
Na intenção de salvaguardar os interesses dos usuários indígenas, é muito fácil o enfermeiro
ter uma atitude de tutela, que cerceia o direito da autonomia indígena, ou adotar formas de
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atendimento que ferem o corpo social indígena, ou ainda deixar de atendê-lo na sua totalidade. A
proposta da presente pesquisa foi no sentido de descobrir se os enfermeiros se consideravam
preparados para o exercício da interculturalidade, assim como promover uma discussão sobre o
impacto dela na sua formação, dando-lhe subsídios para sanar as brechas ocasionadas pela falta de
conhecimento do Outro. Se Eu não sei como o Outro quer ser tratado, procurarei saber diretamente
dele ou de fontes seguras o melhor modo de lhe prestar cuidados no âmbito da interculturalidade,
proposta uma teoria em enfermagem que objetiva sistematizar o cuidado nessa perspectiva.
No entanto, os enfermeiros consideraram que a sua formação acadêmica não lhes forneceu
base para a interculturalidade, visto que, na realidade, apesar de muitos anos de atuação, os
enfermeiros tiveram dificuldade em descrever o que entendiam por interculturalidade.
Percebemos que a formação acadêmica pode contribuir para a redução de conflitos
interétnicos na posterior vida profissional dos enfermeiros, por valorizar a temática da
interculturalidade. Esta também deve permear os cursos de educação permanente em serviço,
principalmente em hospitais que recebem indígenas nas unidades de internação.
Acreditamos que a interculturalidade inserida como temática para ser tratada nos cursos de
graduação de enfermagem, pavimentarão o caminho para a prática do cuidado em toda a rede de
saúde, uma vez que, após formado, nem todos os profissionais que realizam atendimentos de saúde a
indígenas se interessam pela causa, a ponto de dedicar-se a um curso de especialização que
demandaria muito do seu tempo e esforço.
Se houvesse uma política governamental que estimulasse a dedicação à temática, algumas
medidas poderiam ser adotadas para capacitar profissionais que trabalham em centros de referência
para o atendimento à saúde indígena.
Em primeiro lugar poderia ser dada ênfase a capacitação do corpo docente para que este se
sentisse habilitado para o repasse da informação aos egressos do curso de graduação.
Para Rodrigues (2007 apud TONELOTTI; CARVALHO, 2011, p. 178), o trabalho na
docência implica na produção de “[...] diferentes discursos e modos de agir, com a principal finalidade
de contribuir para a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho”. No entanto, o
docente necessita de constante capacitação e aperfeiçoamento para incrementar seus conhecimentos e
fomentar mudanças nas práticas assistenciais, sabendo-se que a qualidade do ensino docente terá
profundas implicações nas ações assistenciais. O aluno de hoje e o profissional de amanhã levarão
consigo os aspectos fundamentais apreendidos nos seus estudos.
Nessa perspectiva, a atenção para a formação do enfermeiro requer contínuos ajustes para o
atendimento aos avanços no campo educacional. Num mundo em constante mudança e com a
realidade de um país pluriétnico, como o Brasil, o trabalhador da área da saúde se vê diante da
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necessidade de preparação para a tomada de decisões, quando situações inusitadas se apresentam,
criando uma expectativa no profissional e igualmente no usuário.
Em seguida, o foco seria o aluno, uma vez que, no espaço acadêmico, o atendimento à saúde
indígena deveria discutido, não somente no contexto da aldeia mas no recebimento de indígenas nos
hospitais da rede SUS. Observa-se que cursos voltados para relações inter-étnicas ou inter-raciais são
oferecidos pela graduação em enfermagem, configurando-se como disciplinas optativas nem sempre
escolhidas pelos discentes e, por vezes, faltam docentes para ministrá-las. Como ponte entre o
conhecimento e o discente, a educação de caráter transformador pode contribuir para que o aluno
consiga perceber-se frente ao diferente.
Num terceiro passo, mas simultâneo ao primeiro e segundo, seria a realização de um censo
nos serviços de saúde de Cuiabá para se descobrir quais as etnias que mais o procuram e, partir desta
informação, elaborar um manual com as práticas culturais desses povos para nortear as práticas dos
enfermeiros. Semelhante manual não deveria apenas ser disponibilizado nas unidades de internação e
demais setores que fazem o cuidado para o indígena, mas a sua distribuição poderia ser precedida de
um treinamento em serviço, para se fazer conhecer seu conteúdo e utilidade. Obviamente, tal ajuda
deveria ser mantida em local de fácil acesso para consultas rápidas, na intenção de recapitular
informações previamente recebidas pelo treinamento.
Uma vez nivelado o treinamento oferecido aos enfermeiros atuantes, sempre deveria ser
repetido numa nova roupagem, para englobar enfermeiros ingressantes ao serviço.
Ao enfermeiro compete lembrar que, na prestação de cuidados de saúde a um usuário
indígena, um modelo assistencial alienado da realidade cultural vivenciada por este usuário não
atingirá os seus objetivos, ficando a assistência comprometida, com reflexos em ambos os lados: o
usuário descontente e o enfermeiro desconcertado. A atitude dialógica com o Outro proporciona
experiências nas quais a alteridade é privilegiada pelo entendimento de outros saberes e fazeres e,
juntamente com essa compreensão, a capacidade de permitir que tais conhecimentos sejam trazidos
para a realidade em que se estabelecem as relações de fronteira.
O compartilhamento de conhecimentos cria um fluxo nas ideias, corroborando para o
desenvolvimento de ações pautadas em relações de interculturalidade.
A diferença étnica, que na maioria das vezes tem sido vista, erroneamente, como um entrave
para as boas relações, na realidade faz parte da história do nosso povo, presente no cotidiano, visto
sermos resultado da miscigenação étnica. A negação da pluralidade étnica nacional representa um
esforço para se negar o direito da superação aos oprimidos, grupos étnicos de dominados.
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