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RESUMO 

 

Esta tese é resultado de um estudo de caso  realizado junto às lideranças indígenas da etnia 

Guajajara no Estado do Maranhão, gestores e profissionais de saúde indígena. A pesquisa teve 

como  objetivo analisar as influências  das relações transculturais advindas do contexto pós-

moderno, globalizado, sobre a saúde mental dos povos Guajajara, e como objetivos 

específicos: 1) Identificar, classificar e mapear os transtornos mentais vivenciados pelos 

indígenas, registrados no DSEI-MA, CASAI-Teresina e Polo-base de Barra do  Corda,  

Maranhão, nos últimos cinco anos (2008-2013); 2) Categorizar  e sistematizar os  fenômenos 

e fatos externos à aldeia  motivadores de TMI; 3)Identificar as possíveis conexões das 

relações transculturais com os transtornos mentais em indígenas;  4) Identificar e analisar as 

percepções dos sujeitos sobre saúde indígena e saúde mental indígena. Em síntese, o objeto 

desta pesquisa evidencia as relações transculturais como importante elemento a ser levado em 

consideração na explicação do surgimento dos transtornos mentais em indígenas da etnia 

Guajajara, na era contemporânea, pós-moderna e globalizada. Desta forma, a  pós-

modernidade, globalização, cultura e transculturalidade  aparecem  como categorias centrais 

para reflexão e sistematização do objeto de estudo. A metodologia selecionada foi de natureza 

qualitativa, sendo utilizado como instrumento de pesquisa de campo a entrevista 

semiestruturada com tópicos guia, a Oficina de Produção de  Sentido, registros etnográficos e 

estudos bibliográficos. Diante dos achados, a pesquisa permitiu concluir, dentre outros 

aspectos, que os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença em indígenas e, 

especificamente a saúde mental, estão alicerçados na historicidade desses povos,  nas  

questões socioculturais que perpassam a realidade do indígena na era contemporânea;  que a 

atual situação de saúde do índio denota que se vive  diante de uma crise sócio-sanitária 

indígena, que impõe à política pública de saúde e a seus técnicos, novos desafios; que a baixa 

qualidade da política de assistência à saúde indígena deve-se à baixa aderência dessa política 

às cosmovisões indígenas sobre saúde e saúde mental; que as condições de vida a que estão 

expostos, a luta pela sobrevivência, os desarranjos espaciais, a ausência da terra e das 

tradições, indiscutivelmente, repercutem na precarização das condições de saúde do índio. 

Palavras-chave: Saúde mental indígena. Pós-modernidade. Substâncias Psicoativas. 

Depressão. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of a case study held amongst indigenous leaders of the Guajajara 

ethnic group in Maranhão State, Brazil, managers and professionals of indigenous health. The 

research aimed to analyze the influence of cross cultural relationships arising from the 

globalized postmodern context on the mental health of the Guajajara people and had the 

following specific objectives: 1) identify, classify and map the mental disorders experienced 

by the indigenous people, registered in DESEI-MA, CASAI, Teresina and Polo Base de Barra 

do Corda – Maranhão, in the past five years (2008-2013); 2) Categorize and systematize the 

phenomena and external facts to the village, causers of TMI; 3) Identify the possible 

connections between the cross- cultural relationships and the mental disorders in indigenous 

people; 4)  identify and analyze the subjects’ perceptions on indigenous health and mental 

indigenous health. To sum up, the object of this work exposes the cross-cultural relationships 

as important element to be taken in consideration in the explanation of the emergence of 

mental disorders in the indigenous from the Guajajara ethnic group in the contemporary, 

postmodern and globalized age. Thus, the postmodern, globalization, culture and 

transculturality appear as central categories for the reflection and systematization of the object 

of study. The methodology chosen had qualitative nature, making use of field research, the 

semi-structured interview with guide topics, the Meaning Production Workshop, ethnographic 

records and bibliographic studies. Facing the results, the research concluded that: the 

determinants and the conditions of the health-disease process in indigenous people and 

specifically the mental health are bonded to their historicity, especially in the sociocultural 

issues that underlie the lives of these people in the contemporary age; the current indigenous 

people’s condition depicts a socio-sanitary crisis that imposes new challenges to public health 

policies and its workers; the low quality of the indigenous health assistance policy is due to 

the low adherence of this policy to indigenous cosmos views on health and mental health; the 

life conditions they are exposed to, the struggle for survival, the spatial disarrangements, the 

lack of land and traditions, undoubtedly, reflect in the precariousness of the indigenous health 

conditions. 

Keywords: Indigenous mental health. Postmodernity. Psychoactive substances. Depression. 
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1  INTRODUÇÃO 

"A alienação mental não é a perda abstrata da razão[...] mas, 

 somente contradição na razão que ainda existe." 

(Hegel) 

O indígena é parte de uma historicidade em cujas raízes repousam o descaso e o 

descompromisso do Estado e da  sociedade em geral com o seu bem-estar e sua emancipação. 

Muitas vezes, são ignorados ou considerados pelas instituições e pela própria sociedade como 

“problema”, “peso” ou, simplesmente, mais um “encargo” para a Nação. De alguma forma, na 

luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento de sua cidadania, são obrigados a usar dos mais 

variados artifícios, como manifestações coletivas, fechamento de estradas, captura de reféns, 

dentre outros, para terem seus direitos visibilizados e consequentemente viabilizados. Nesse 

contexto, conflitos interétnicos se gestam e se conformam em uma trama de interesses 

políticos, culturais e socioeconômicos, instituindo uma correlação de forças desiguais 

gerando, na maioria das vezes, uma relação de subordinação e dependência dos indígenas em 

relação à sociedade e ao poder instituído.  

Nesse sentido, a sua sobrevivência está atrelada não só a um contexto social 

complexo, mas também, ao caráter e à qualidade das políticas públicas desenvolvidas. Assim, 

a realidade tem mostrado que tanto a sociedade quanto o Estado, tendem, na prática, a não 

considerar o indígena em suas particularidades, isto é, em suas expressões socioculturais, que 

sempre são colocadas à margem da sociedade, aumentando significativamente o déficit social 

provocado desde a colonização escravagista.Tal fato se constitui em uma fenda por onde 

passa todo tipo de situação, desde o constrangimento até a discriminação, o preconceito e a 

indiferença, como se não existissem.  

Não obstante as tentativas ‘civilizatórias’ empreendidas ao longo de um processo 

histórico através da implementação e adequação das políticas e práticas à realidade indígena, 

a história da política de saúde indígena no Brasil ainda tem sido construída, na maioria das 

vezes, à revelia de sua base histórica, isto é, das necessidades das tribos indígenas, tendo 

avançado muito pouco e quando avança, reproduz, sob nova roupagem, os mesmos signos 

com os mesmos sentidos.  Em tais tentativas, as desigualdades vão se processando na 

historicidade e no cotidiano desses povos. É como afirma Geertz (1989, p.206), “uma das 

coisas que quase todo mundo conhece, mas não sabe muito bem como demonstrar é que a 

política de um país reflete o modelo de sua cultura”. Em outras palavras, os indígenas vivem 
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um contexto histórico no qual têm sido reféns dos olhares do tecnicismo e do etnocentrismo 

eurocêntrico que agindo sob a égide de alguns “disfarces” “humanização”, “acolhimento”, 

“escuta qualificada”, “linhas de cuidado”, dentre outros, vem materializar a dominação e a 

centralização decisória. Todo esse pacote de “boas intenções” pode ter sua efetividade 

questionada quando os principais indicadores de saúde indígena são avaliados e quando as 

práticas de saúde ainda se voltam para a cura via processos cirúrgicos e terapêuticos 

desconhecendo outras possibilidades enraizadas nos valores e na tradição cultural desses 

povos. 

Aspectos importantes como o perfil de morbidade e mortalidade nas aldeias; o atual 

estado de miséria social e dependência dos indígenas às políticas públicas principalmente de 

saúde, assistência social, reforma agrária e educação, bem como o baixo nível de satisfação 

com o serviço público de saúde, (fato observado por ocasião da 5ª Conferência Distrital de 

Saúde Indígena, realizada em 17 e 18 de outubro de 2013, na cidade de São Luis do 

Maranhão, são algumas referências da ineficácia e inefetividade das políticas públicas no 

contexto de vida dos povos indígenas. 

Dessa forma, as últimas décadas têm mostrado o quão têm sido frágeis as tentativas, 

tanto no plano jurídico como no plano executivo, em promover políticas públicas que 

proporcionem aos indígenas a condição de cidadão de direito. As diferentes modalidades de 

tutela, instituídas desde o período colonial, ainda não foram capazes de proporcionar aos 

indígenas, apesar dos avanços, a estabilidade cotidiana de uma vida pacífica, onde o mínimo 

para uma sobrevivência digna fosse garantido. Sobre esta questão, Lima e Castillo (2013, p. 

83) afirmam que  

O fato é que não podemos nos orgulhar de ter gerado, desde 1988 

até o momento, alternativas consistentes no plano de políticas 

governamentais integradas. Os povos indígenas continuam ocupando 

a parte menor na consciência dos políticos e no senso comum 

brasileiro. 

Em uma breve síntese, enfatiza-se que a Política de Saúde Indígena no Brasil tem sido 

construída de forma bastante conturbada considerando não só as particularidades inerentes a 

esse segmento como também as instabilidades e intermitências na condução da gestão com as 

frequentes mudanças de Unidades Gestoras (UG), associadas às  limitações institucionais para 

gerir essa política com nível de compromisso, conhecimento, atenção e cuidado que ela requer 

(objeto de discussão no terceiro capítulo desta tese).  É, portanto, uma política que se coloca 

no contexto da relação Estado-Sociedade com um forte componente de ordem bio-sócio-
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cultural, o que a torna diferente das outras políticas setoriais e, por esta razão, exigindo um 

nível de intervenção adequado às cosmovisões, necessidades cotidianas e especificidades dos 

povos indígenas. 

No entanto, percebe-se que as instituições públicas e suas respectivas políticas, diante 

da complexidade da vida pós-moderna, em seu percurso dito democrático, ainda não foram 

capazes de efetivar, na prática, a igualdade e a justiça social tão necessárias para a felicidade 

subjetiva desses grupos humanos. O ser humano ainda convive, em seu cotidiano, com a 

ausência dos meios necessários para sobreviver e suprir suas necessidades básicas com saúde, 

habitação, educação, saneamento, terra, dentre outros.  

O percurso da pesquisadora na história da saúde indígena e a definição do escopo do 

projeto de pesquisa 

Nos dez anos em que a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (1999-2010) esteve à 

frente da gestão da saúde indígena no Brasil, e como servidora dessa instituição, buscou-se 

inserir na missão como educadora e apoiadora da Casa de Saúde do Índio de Teresina 

(CASAI)
1
. Nesse ínterim, conviveu-se com as demandas indígenas, junto ao Sistema Único 

de Saúde – SUS, principalmente as oriundas do Estado do Maranhão. Foi (com) paixão à 

primeira vista. Primeiro, por conviver com os padecimentos dos indígenas no que se refere à 

morbidade e mortalidade; segundo, pelas controvérsias da gestão da política de saúde 

indígena, vivenciada. Ambos os aspectos ao se apresentarem de forma complexa, desafiadora, 

suscitaram dúvidas, interrogações e curiosidades, ensejando um convite à pesquisa. 

Dessa modo, ressalta-se como experiência pessoal na área os seguintes pontos:  

durante três anos coordenou-se a Câmara Técnica de Saúde Indígena - CTSI
2
 em Teresina, 

designada pela Portaria GAB/CORE-PI,  nº 154, de 16 de maio de 2006.  A CTSI foi uma 

instância vinculada à FUNASA- Coordenação Regional do Piauí, composta por vinte e três 

representantes institucionais em Teresina representados pelas instituições: Unidades Básicas 

de Saúde, Hospitais de média e alta complexidade, faculdades particulares, UFPI, OAB/CDH, 

Conselho Distrital Indígena - CONDISI, dentre outros, sendo criada com a finalidade de 

discutir, analisar e dar encaminhamento, de forma colegiada, aos problemas de saúde indígena 

junto à rede assistencial e hospitalar do SUS, em Teresina.  

                                                           
1
 A CASAI-Teresina,  foi criada em 1996 pelo DSEI-MA , com o objetivo de prestar assistência a indígenas do 

Estado do Maranhão que  procuravam o Pólo de Saúde de Teresina para  realizarem seus tratamentos de saúde. 

 
2
   Criada pela Portaria GAB/CORE-PI/FUNASA Nº 58, de 20 de abril de 2005 
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Essa instância representativa teve duração de quatro anos e foi desmobilizada a partir 

do momento em que começou a propor ações que mexiam com os interesses organizacionais 

da gestão do SUS/Subsistema de Saúde Indígena no Maranhão, a exemplo citamos a 

pactuação
3
 de repasse de incentivos financeiros para o Sistema Único de Saúde - SUS, no 

Piauí, para custeio das despesas com assistência e hospitalização dos indígenas oriundos do 

Estado do Maranhão na rede do SUS-Teresina e também quando a CTSI passou a solicitar  a 

reestruturação da  Casa de Saúde do Índio - CASAI-Teresina, propondo sua adequação aos 

padrões culturais da realidade indígena e a ampliação do seu corpo técnico.  Nesse ínterim 

conviveu-se com indígenas em cinco aldeias do Maranhão, na região de Barra do Corda, 

Fernando Falcão e Genipapo dos Vieiras, através do projeto “Trilha da Saúde Indígena” 

(OLIVEIRA, 2006) e acatado pela CTSI. Esse projeto, que foi realizado entre os anos de 2006 

a 2007, envolvendo equipes de saúde de cinco hospitais de Teresina, para conviverem com os 

indígenas e perceberem seus valores, modos de vida, hábitos e costumes. O projeto teve o 

objetivo de proporcionar aos profissionais de saúde uma aproximação com a realidade 

indígena visando melhor compreendê-la a fim de melhorar a qualidade do 

atendimento/cuidado ao indígena na rede de saúde do SUS, em Teresina, e reorientar as 

intervenções médico-assistenciais aos seus valores e costumes.  

Convém enfatizar que anteriormente, em 2005, fora realizado, através da 

CASAI/FUNASA-CORE-PI, o I  Fórum Interlocutório de Saúde Indígena, com a participação 

de indígenas aldeados e não aldeados e com profissionais de saúde indígena em nível 

nacional, com o objetivo  de criar uma agenda de trabalho pautada nas necessidades da 

prevenção, promoção e reabilitação da saúde dos povos indígenas. A partir desse Fórum, foi 

promovida a primeira oficina de educação em saúde indígena, com a participação de 

lideranças indígenas, profissionais de saúde indígenas, professores e acadêmicos interessados 

na temática. O objetivo dessa oficina foi discutir a cultura indígena no contexto da política de 

saúde e as práticas pedagógicas dirigidas a este segmento. Além disso, programou-se e 

executou-se as Oficinas de Capacitação em Tuberculose e Hanseníase para profissionais 

indígenas, que se realizaram no período de 11 a 14 de julho de 2006 e a oficina de  Controle 

Social Indígena, no período de 9 a 13 de outubro do mesmo ano. Outra atividade de destaque 

foi a  1ª Mostra de Saúde Indígena, no período de 16 a 19 de abril de 2007, na qual foram 

                                                           
3
 Esta pactuação de repasse de incentivos implicava naquela época em retirar dos recursos do SUS destinados a 

hospitais de referencia no Estado do Maranhão para atendimento de indígenas o percentual correspondente  para 

o SUS do Piauí para cobrir tais necessidades. Até hoje em 2013, a situação não foi resolvida e os indígenas 

continuam sem ter seu referenciamento assegurado pela rede de Teresina, dependendo da boa vontade dos 

gestores e das equipes de saúde. 
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expostos produtos artesanais e material educativo sobre saúde indígena, como: folder, 

cartazes, cartilhas, filmetes e palestras. Essa ação foi importante porque contou com a 

participação e visita de alunos e professores de várias escolas de Teresina e a participação 

efetiva de técnicos de saúde indígena e professores universitários. Foi uma oportunidade de 

diálogo e intercâmbio entre indígenas e participantes. Programou-se e executou-se, também, o 

projeto de comemoração aos dez anos de CASAI-Teresina, em 2007, com a realização de uma 

feira de produtos indígenas e demonstração de atrações culturais indígenas, dentre outras 

ações.  

Tais ações, diante de uma perspectiva de política pública, simbolizaram esforços 

significativos, no que se refere à promoção da saúde e à prevenção da doença em indígenas, 

embora, mais tarde, sofrendo descontinuidade por decisão da gestão da política distrital. 

Nessa militância cotidiana, alguns aspectos chamaram  atenção: primeiro, por se estar diante 

de um subsistema complexo onde o jogo de interesses prevalece num campo de disputa 

permanente no qual o estado de miséria social em que se encontra o indígena aldeado se 

constitui em um indicador de que nem tudo que é investido, na política de saúde indígena, 

impacta efetiva e positivamente na qualidade de vida desses povos.  

Esses aspectos levaram à reflexão de que, naquele contexto, haveria algo não comum 

às vivências indígenas que, de certa forma, poderia ser prejudicial a esses povos e a seus 

modos de vida, podendo causar, a médio e longo prazo, impactos negativos sobre a saúde 

física e comportamental das etnias, principalmente daquelas expostas mais diretamente ao 

convívio direto com outros povos não indígenas. A partir desse ponto, supõe-se  a existência 

de um possível “choque de culturas”, no qual as identidades e os sentimentos de 

pertencimento estariam em jogo, causando uma espécie de anomia
4
. Tal fato remetera, mais 

tarde, à necessidade em repensar e esboçar as primeiras linhas de um projeto no qual se 

                                                           

4
Durkheim, ao se referir sobre “Normalidade e patologia social”, menciona o conceito de “anomia” para 

expressar o  enfraquecimento das normas de uma dada sociedade. Para ele, “A anomia seria  característica das 

sociedades orgânicas desenvolvidas, e seu aparecimento ocorreria quando  diversas funções sociais   se 

tornassem  muito tênues ou intermitentes. Como as sociedades mais complexas são baseadas na diferenciação, é 

necessário que as tarefas individuais correspondam a seus desejos e aptidões; como nem sempre isso acontece, 

os valores ficam enfraquecidos e a sociedade é ameaçada de desintegração”.(DURKHEIM, 1983, p. IX). Neste 

sentido, é mister salientar que quando as regras sociais e os valores que guiam as condutas e legitimam as 

aspirações dos indivíduos de uma dada sociedade se tornam  fragilizados, perdem o seu poder,   resultando um 

quadro de desarranjo social devido às rápidas transformações da sociedade, ao tempo em que configuram novas 

combinações.  
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pudesse averiguar, de forma mais sistemática, os transtornos mentais em indígenas no 

contexto da política pública de saúde indígena e suas conexões com o mundo globalizado. 

Como pesquisadora pode-se perceber, neste fenômeno, um importante motivo para 

imergir nessa realidade e buscar os possíveis impactos ou subprodutos resultantes das relações 

interétnicas na saúde mental indígena. Daí propor, como tese de doutorado, o estudo das 

relações transculturais
5
 e suas conexões com a saúde mental indígena, na expectativa de  

servir de subsídios para uma nova formatação ou reorientação de uma política de saúde 

mental indígena que busque, no contexto de vida dos índios, os determinantes dos seus 

problemas e os encaminhamentos para melhor elucidá-los. Acredita-se que as alternativas de 

solução para muitos dilemas da saúde indígena estão na capacidade de buscar, no contexto da 

aldeia, em sua historicidade, os seus dilemas e padecimentos sócio-sanitários. 

Foi com esta perspectiva que se ingressou na seleção do curso de doutorado, do 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí, no ano 

de 2012, com um projeto de pesquisa cujo Tema/objeto são as RELAÇÕES 

TRANSCULTURAIS E SUAS CONEXÕES NA SAÚDE MENTAL INDÍGENA: um estudo 

a partir das demandas da etnia indígena Guajajara do Estado do Maranhão, tendo como 

sujeitos os profissionais de saúde indígena e gestores; representantes indígenas das terras 

indígenas Canabrava Guajajara e Rodeador – situadas no município de Barra do Corda 

Estado do Maranhão. Diante disso, foi levantado como problema de pesquisa as seguintes 

indagações: quais as percepções das lideranças indígenas Guajajara e dos profissionais e 

gestores de saúde indígena acerca dos transtornos mentais ocorridos nas aldeias e sua relação 

com os contatos interétnicos vivenciados na pós-modernidade? Como os índios Guajajara têm 

convivido com os fenômenos transculturais, com as interlocuções e cosmovisões distintas e 

quais seus rebatimentos em sua  vida cotidiana? 

A partir dessa problematização, tomou-se como ponto de partida os pressupostos 

abaixo delineados que, ao longo da pesquisa, foram se confirmando e gerando novas 

perspectivas de estudo. 

 O Estado brasileiro, como agente propulsor das políticas públicas tem tentado 

reduzir as desigualdades sociais no meio indígena, ao tempo em que se coloca 

                                                           
5
Para o antropólogo cubano Ortiz (1995) as relações  transculturais ou transculturação sugere um processo em 

que se dão duas fases: a perda e o desarraigamento  de uma cultura (deculturation) e a criação de uma nova 

cultura (neoculturation). 
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como agente incrementador  da expansão capitalista favorecendo as frentes  de 

expansão agropastoril, a industrialização e a expropriação dos índios de suas 

terras nativas.  

 O hibridismo da sociedade brasileira, que se configura nos  desafios do mundo 

contemporâneo, pós-moderno, midiático e relacional, coloca para os povos 

indígenas novos problemas de saúde, constituindo-se em desafios para as suas 

formas de ser e viver, levando-os à necessidade de revisão de seus conceitos, de 

suas visões de mundo e dos estilos de vida. 

 Na coexistência de culturas, estilos de vida e visões de mundo, os índios 

Guajajara tendem a perder seu poder de persuasão intracultura. Há um 

enfraquecimento de suas normas (anomia), cedem às pressões de mercado, 

destituem-se de seus hábitos e costumes próprios e, dessa maneira, tronam-se 

mais vulneráveis aos sofrimentos mentais. 

 No mundo indígena, a condição pós-moderna ancora as possibilidades de 

avanços sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e educacionais, ao tempo 

em que degrada e pauperiza as condições de vida e saúde. 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa foi analisar, a partir das 

representações das lideranças indígenas da etnia Guajajara no Estado do Maranhão, dos 

gestores e  profissionais de saúde indígena, suas percepções em relação aos fenômenos  

transculturais da pós-modernidade e suas conexões com os Transtornos Mentais em Indígenas 

(TMI) e, como objetivos específicos: Identificar (o que), classificar (tipo) e mapear (onde) os 

transtornos mentais vivenciados pelos indígenas, registrados no DSEI-MA, CASAI-Teresina 

e Polo-Base de Barra do  Corda- Maranhão, no período de 2008 a 2014; Categorizar  e 

sistematizar, através das representações dos sujeitos, os  fenômenos e fatos externos à aldeia  

determinantes de TMI; Identificar, através de entrevistas e outros mecanismos de “escuta 

sensível”, as possíveis conexões das relações transculturais com os transtornos mentais em 

indígenas; e, identificar e analisar, através da Oficina de Produção de Sentido- OPS, as 

percepções dos sujeitos sobre saúde indígena e saúde mental indígena.  

Reflexões sobre a perspectiva epistemológica da pesquisa: os dilemas da busca do 

método. 

Todo pesquisador ao se lançar em uma produção científica sempre se depara com um 

grande dilema, que é a consistência  do conhecimento científico enquanto ciência. A reflexão 
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sobre esta questão talvez seja o início de todo o entendimento de como se dá ou tem se dado o 

processo de construção do conhecimento nas ciências sociais ao longo desses anos. Giddens 

(2001) em sua obra O que é ciência social, ao tratar esta questão enfatiza, por um lado, o 

chamado “consenso ortodoxo” (ciência social canônica), uma visão que predominou na 

sociologia principalmente no pós-guerra, cujas características estão ligadas ao naturalismo 

(positivismo), causação social (reformulação) e ao funcionalismo, e, por outro, à 

multiplicidade de perspectivas teóricas com as quais se convive nos últimos tempos, dentre 

essas se destacam a etnometodologia, interacionaismo simbólico, fenomenologia, 

estruturalismo,  hermenêutica,  crítica social, dentre outros. Diante dessa diversidade de 

perspectivas o autor enfatiza que não mais se busca falar unicamente em “consenso 

ortodoxo”, mas de alternativas teóricas, não de dogmatismos, mas de possibilidades teórico-

metodológicas de conhecimento da realidade.  

Isso, de certa forma, dificultou um consenso entre pesquisadores empíricos e teóricos 

sociais, pela polifonia de vozes em torno dos debates teóricos em que “o modelo de ciência 

natural empregado pelo consenso ortodoxo era essencialmente empirista, tendo como a mais 

elevada aspiração da ciência a criação de sistemas de leis de natureza dedutiva” (GIDDENS, 

2001. p.101), dificultando ou dando uma falsa interpretação da condição humana, de sua 

socialidade, seu contexto e sua cultura. 

Destarte, a questão do conhecimento científico nas ciências sociais tem sido objeto de 

discussão não só no âmbito acadêmico como também nas práticas de pesquisas  institucionais, 

cujo grande foco gira em torno dos critérios da cientificidade, da objetividade e da 

subjetividade.  Essa discussão  ganha amplitude entre os teóricos das ciências sociais, na 

medida em que tem como eixo fundante o ser humano em seu contexto social, cujas ações e 

relações se gestam e se desenvolvem a partir dos elementos que constituem a sociedade, como 

a cultura, a política, a religião, as ideologias, dentre outros.  

Nesta esteira, e avocando o pensamento de Popper (1978) em sua publicação A lógica 

das ciências sociais, conhecer a realidade implica transitar entre dois pontos aparentemente 

contraditórios: o conhecimento e a ignorância. Para esse autor, “conhecemos muito, temos 

uma visão e um discernimento muitas vezes surpreendente do mundo e das coisas, de seus 

problemas” (POPPER, 1978, p. 13/14). Isto leva a afirmar que se vive em um mundo em 

constante mudança, no qual,  a cada momento, não só  surpreende-se com a realidade como, 

também, coloca-se na posição de busca contínua de entendimento da mesma através de 
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estudos e pesquisas que venham explicá-la. Daí ressaltar, com base na posição do autor, que 

conhecimento e ignorância são dimensões sempre presentes que se complementam, se 

interconectam e cujo ponto de partida é sempre o problema desafiado a ser conhecido. 

Em meio a problemas sociais, soluções e tradições científicas, a busca de explicação 

dos problemas tem transitado entre a ideia ingênua e equivocada de objetividade científica e a 

busca de meios para resolvê-los de modo sistemático e confiável, a partir da busca incessante 

da compreensão do mundo. Assim, o conhecimento objetivo feito a partir da metodologia 

tradicional, nesse processo de conhecer, está associado ao problema da cientificidade que, 

segundo Laperrière (2008), está representado pela busca de padronização de seus 

instrumentos, pelo controle das variáveis em jogo e pela amostragem casual. Afirma ainda a 

autora que 

As metodologias convencionais nas ciências humanas, principalmente os métodos 

experimentais e quantitativos, ativeram-se a três tarefas, visando estabelecer o valor 

de seus resultados: verificar a exatidão dos resultados da pesquisa (critérios de 

validade interna), especificar os limites de sua possível generalização (critério de 

validade externa),e, por fim, garantir que os resultados não estejam ligados a 

circunstancias acidentais, e que outros pesquisadores, empregando os mesmos 

procedimentos junto a populações similares, chegariam às mesmas conclusões 

(critério de confiabilidade). (LAPERRIÈRE, 2008, p. 410) 

Dessa forma, o caráter científico da pesquisa científica, em se tratando de 

metodologias tradicionais, dar-se-ia através da combinação dessas três tarefas, eliminando, 

assim, a presença de possíveis vieses.  

Para Laperrière (2008), essa ênfase perdurou por muito tempo como determinante das 

questões teórico-metodológicas que nortearam a produção do conhecimento científico. 

Somente a partir dos anos 50, houve uma  reação a essa situação pelos “promotores 

americanos” que propuseram como saída para o critério de cientificidade uma renovação dos 

métodos qualitativos, “preconizaram uma volta à carga , das ciências humanas, da análise das 

significações  e do contexto da ação social, julgados essenciais para uma  exata compreensão 

da mesma” (LAPERRIÈRE, 2008, p. 411). Para esta autora a revalorização teve como suporte 

a sociologia interpretativa (Weber), a filosofia pragmática ( Pierce, James, Dewey,Mead e 

Cooley) e a fenomenologia (Husserl, Schutz, Berger e Luckmann).  

Os pesquisadores qualitativos “revalorizaram, então o papel da intencionalidade, dos 

valores e dos processos de interpretação da ação humana (Weber e Pierce), assim 

como a  irredutibilidade da relação entre conhecimento e participação no mundo das 

ciências humanas (Dewey).”Por outro lado, eles enfatizaram a diversidade e a 

relativa indeterminação da  experiência humana, descrita enquanto fluxo (James), e 

também a complexidade  do mundo social apresentado como um conjunto de 
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sistemas ou realidades diversificadas e em constante interação. (PARSONS, 1951; 

GUBA & LINCOLN, 1985 apud LAPERRIÈRE, 2008, p. 411). 

Vê-se aí uma nova perspectiva epistemológica, de cunho qualitativo e subjetivo, na 

qual ressurgem novas possibilidades de abordagem da realidade social e dos critérios de 

validade dos seus resultados. É na realidade empírica, onde se deleitam as pesquisas 

científicas que pretendem explicar os fenômenos  ou fatos sociais dela oriundos. A grande 

questão é como explicar tais fatos/fenômenos a partir de critérios de validade científica dos 

métodos utilizados.Tomando como objeto de conhecimento a realidade empírica, a partir de 

suas dimensões políticas, sociais, culturais, ou mais precisamente, da forma como os seres 

humanos pensam, se organizam, vivem e constroem sua história,  faz-se necessário buscar 

novas bases metodológicas que permitam captar a essência dessa realidade, entendê-la e 

reconstruí-la mediante a utilização de instrumentos de pesquisa capazes de captar os 

diferentes significados e movimentos da realidade, como própria, peculiar, isto é, o caráter 

subjetivo, intrínseco a cada realidade, o que faz dela ímpar, diferente. 

 É a partir dessa compreensão que os métodos qualitativos passam a ser repensados e 

desenvolvidos na expectativa de se propor um maior rigor às ciências humanas no estudo 

dessas realidades.  Daí existir todo um processo de discussão e construção desses métodos, 

onde se percebe o esforço dos cientistas sociais para mostrar, debater e definir  posições 

diante da pesquisa convencional e dos métodos qualitativos. 

Laperrière (2008), ao tratar sobre Os critérios de cientificidade dos métodos 

qualitativos, vem resgatar a importância da subjetividade na análise dos fenômenos sociais 

enfatizada pelas abordagens interpretativas (Weber), fenomenologista (Shutz) e interacionista 

(Mead e Blumer), principalmente. “Segundo esse pensamento, a apreensão do mundo social 

passa por uma atividade de seleção e de interpretação, ligada a nossos 

valores”(LAPERRIÈRE, 2008, p. 412).  Neste sentido, Weber (2001, apud LAPERRIÈRE, 

2008, p. 412) coloca que a “ação social se constrói por meio de significações que o ator social 

atribui à realidade” a partir dos valores que conformam uma dada cultura, sendo essas  

pressuposições o que faz com que algo venha a se tornar objeto de conhecimento. Esta 

posição encontra eco também nas colocações de Bourdieu et al, (2004) para as quais 

A ciência social que temos a intenção de aplicar é uma ciência da realidade [....]. 

Procuramos compreender a originalidade da realidade da vida que nos rodeia e no 

seio da qual estamos situados, a fim de colocarmos em evidencia, por um lado, a 

estrutura atual das relações e significações culturais de suas diversas manifestações 

e, por outro, as razões que fizeram com que historicamente ela se desenvolvesse sob 

essa forma e não de outra [...]. Ora, desde que procuramos tomar  consciência da 
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maneira como a vida se apresenta imediatamente a nós, através de uma diversidade 

absolutamente infinita de coexistências e sucessões de acontecimentos que aparecem 

e desaparecem... (BOURDIEU et al, 2004, p. 180)  

Nisso Bourdieu sinaliza para a diversidade de coexistências e sucessões de 

acontecimentos presentes na vida e nas relações inerentes a ela. Por sua vez, essas 

significações não podem ser extraídas de um sistema de leis, códigos, se não por um esforço 

contínuo em conhecer e buscar na realidade vivida, com seus sujeitos,o seu real sentido. Isso 

significa conquista de conhecimento, ruptura com as pré-noções, questionamento da relação 

pesquisador-pesquisado, suas motivações e interesses. Nesta perspectiva Bourdieu propõe 

uma teoria do conhecimento capaz de superar principalmente as armadilhas do objetivismo, 

determinismo sociológico e subjetivismo. Deleuze e Guattari (1992) também partilham desse 

pensar quando propõem o processo de conhecimento como produto de um “novo olhar” 

intermediado pela atividade criativa dinamizadora de percepções, “afetos” e “confetos”. 

É nesta perspectiva que se ancoram, epistemologicamente, as possibilidades de 

imersão dessa pesquisa e, em especial, por tratar-se de uma realidade indígena, em que os 

sujeitos se encontram envolvidos por valores e comportamentos que conformam seu modo de 

vida, dando origem aos fatos e fenômenos diversos que se convertem em objetos de estudo 

dos pesquisadores.   

Tais fatos e fenômenos em se construindo no dia-a-dia da realidade indígena,  

constituem-se em desafios para os pesquisadores na medida em que,  conforme coloca  

Bourdieu (2004),  esses devem estar sempre preparados para o inesperado, como romper com 

as relações aparentes, com as pré-noções e trabalhar a partir de um sistema de relações 

objetivas. Para este autor, todo o conhecimento é conquistado, construído e constatado 

ficando patente a necessidade de se romper com paradigmas epistemológicos que  oferecem o 

risco de se incorrer em modelos prontos que não levam em consideração a dinâmica, a 

complexidade e as sutilezas específicas de cada contexto histórico. Este substrato é, para a 

pesquisa nas ciências humanas, o rico acervo sobre o qual se deleita o pesquisador social nas 

suas etnografias. A realidade indígena oferece essa possibilidade de contato imediato com o 

grotesco e o sutil, com o simples e o complexo, com os significados de cada gesto que 

compõe a estrutura de vida desses sujeitos. É uma realidade eivada de significados e de 

valores provenientes de uma sociedade complexa, híbrida, onde interagem o tradicional e o 

pós-moderno e que, por isso mesmo, não podem ser escamoteados, alijados de um processo 

de pesquisa cientifica. 



28 
 

Partindo desse ponto de vista, as vivências dos indígenas só poderão ser explicadas e 

compreendidas na sua relação com o mundo no qual inscrevem suas historicidades, suas 

culturas,  seus modos de vida. Um mesmo fenômeno social não pode  ser explicado a partir de 

leis gerais, ter o mesmo olhar em outra realidade. Daí a necessidade em entendê-la na sua 

singularidade, temporalidade e na dinâmica dos sujeitos que a constitui. 

Dessa forma, como compreender a atitude dos índio Hakani no Amazonas,  quando 

sacrificam um de seus filhos gêmeos? Como intuir corretamente a razão de tal atitude? Como 

entender as atitudes dos índios Guajajaras no Maranhão ao adotarem a pajelança como 

estratégia de cura dos seus enfermos? Que critérios  utilizam para compreender e explicar este 

aspecto da realidade indígena? 

Para Layton (1997, p. 246), em sua obra O pós-modernismo e a antropologia,“é a 

comunidade e não o observador que estabelece os critérios para que se consiga o 

entendimento. Objectos e acções iguais poderão assumir significados muito diferentes de 

idioma para idioma ou de cultura para cultura”. A ação dos índios Hakani, dos Guajajaras e 

tantas outras etnias só pode ser explicada a partir dos valores e da cultura de suas respectivas 

comunidades que, vivendo em um movimento histórico, espaço temporal, poderá ser 

compreendida e decifrada. 

Partindo dessas questões, este projeto de pesquisa teve como objeto de estudo a 

Transculturalidade e os transtornos mentais em indígenas da etnia Guajajarano Estado do 

Maranhão: as influências do contexto pós-moderno. Nesta situação, tal objeto suscita 

reflexões sobre temas controversos como é o caso da pós-modernidade/modernidade, da 

transculturalidade, da globalização, explorados no segundo capítulo desta tese. Em tais 

reflexões a pós-modernidade constitui-se em um marco desafiador, em um novo paradigma 

pós-revolução industrial, onde as culturas se entrelaçam, interconectam, abrindo o que 

aparentemente estava fechado, agregando novos valores, percepções, atitudes e visões de 

mundo entre os sujeitos. A realidade indígena não  está isenta  e nem fechada para o novo, ela 

faz parte de um mundo em movimento e, portanto, inconcluso, e segue agregando as  

influências e imposições desse mundo em sua compreensão espaço-tempo. Nessa perspectiva,  

ressalta-se a ênfase em abordagens metodológicas como o estudo etnográfico, as entrevistas e 

oficinas como possibilidades de se captar, em sua base empírica, as significações e as 

influências do mundo contemporâneo sobre a saúde dos indígenas. 

Sobre a abordagem metodológica da pesquisa com os indígenas Guajajara 
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A pesquisa teve sua autorização através do Parecer CONEP 995.902, CAAE: 

26377414.0.00005214. Constitui-se um estudo de caso
6
 de natureza empírica, cuja abordagem 

metodológica é a qualitativa. Foi desenvolvida de forma interativa, tanto do ponto de vista 

teórico como na sua base empírica, na qual não existiu o papel do pesquisador que pergunta e 

do entrevistado que responde, mas de co-pesquisadores que buscam produzir informações  

sobre os problemas vivenciados no seu cotidiano e, nesta perspectiva, foram envolvidos na 

construção dos significados das categorias que conformam  o objeto da pesquisa: saúde, saúde 

mental indígena, transculturalidade, pós-modernidade e globalização. Para tanto, houve uma 

preocupação em selecionar técnicas de pesquisa que pudessem levar a uma produção de 

informações espelhando o real sentido das vivências e sentimentos indígenas. Tais técnicas 

foram âncoras que, interagindo dinâmica e criticamente, vieram consolidar a perspectiva 

dessa pesquisa.  

Dessa maneira, todo o processo de produção de informações se deu através da 

combinação das seguintes técnicas: Oficina de Produção de Sentido – OPS7, Entrevista, 

Pesquisa Documental e Bibliográfica e Registros Etnográficos8. Essas técnicas de pesquisa 

formam uma triangulação dinâmica e articulada. Sem dúvida, isto constitui um grande desafio 

principalmente quando se trabalha com discussões coletivas, se ouve individualmente os 

sujeitos e se resgata observações, anotações e curiosidades vivenciadas, ao longo desses três 

anos de estudos e pesquisas, como momentos articulados de um mesmo processo. Pô-las em 

prática, exigiu vários deslocamentos entre as cidades de Teresina – São Luis/MA – e Barra do 

Corda/MA, a fim de fazer as escutas aos sujeitos, levantar informações documentais e 

registrar aspectos de interesse da pesquisa.  

A combinação entre essas técnicas de produção de informações veio dar à pesquisa as 

condições necessárias para a compreensão e sistematização dos fenômenos estudados. Sobre 

esta questão Gaskell infere que “a entrevista qualitativa pode desempenhar um papel vital na 

                                                           
6
 Segundo Yin (2001, p. 27), “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos  

contemporâneos [...]. O estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas 

acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 

observação direta e série sistemática de entrevistas [...] "O poder diferenciador do estudo de caso é a capacidade 

de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações...” 
7
 Oficina de Produção de Sentido – OPS é uma denominação inspirada na metodologia sociopoética 

(GAUTHIER, 2005) e (SANTOS, et al, 2012)  e  nas leituras de  Bourdieu ( 1987 e 1986  ),  Deleuze (1998),  

Deleuze e Guatarri (1992), para  expressar uma das etapas de produção de informações no processo de 

construção/apropriação/(re)construção de conhecimento na pesquisa. Foi intermediada pela utilização de 

dispositivos  que proporcionem aos sujeitos a  reflexão coletiva (grupo pesquisador) das categorias em análise.  
8
  Para Geertz (1989, p. 15) praticar a etnografia é “estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 

textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário e assim por diante”. 
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combinação com outros métodos” (GASKELL, 2005, p.66). Todo o processo de pesquisa 

ocorreu da seguinte forma: 

Figura 1 – TRIANGULAÇÃO E DINÂMICA DAS TÉCNICAS DE 

PESQUISA SELECIONADAS 
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ENTREVISTA                                                     REGISTROS  

                                                                                                      ETNOGRÁFICOS 

Essas técnicas e seus produtos estão evidenciados no decorrer desta tese, bem como os 

registros etnográficos, a pesquisa documental e bibliográfica. 

O perfil dos co-pesquisadores 

Os sujeitos  estão identificados de acordo com as técnicas de produção de informações 

utilizadas na pesquisa, conforme a seguir. 

a) Entrevistas -Aceitaram participar da pesquisa na condição de entrevistado: 1 (um) 

representante do Conselho Distrital Indígena- CONDISI e 10 (dez) profissionais de saúde 

indígena que foram selecionados obedecendo os seguintes critérios: trabalhar diretamente 

com a questão indígena; ter vivenciado os problemas de saúde no cotidiano de uma aldeia;ter 

mais de cinco anos de trabalho em áreas indígenas e, em especial, com a  etnia Guajajara. 

Para Gauthier (1999) a produção de sentido é 

sempre local, contextualizada. Neste sentido a OPS 

busca o envolvimento dos indígenas, em seu 

lócus,na condição de co-pesquisadores, usando para 

tanto dispositivos de interação entre os participantes 

nas discussões das categorias sugeridas.  

1 –Técnica de entrevista 

orientada por tópico guia 

(GASKELL,2005) planejada 

para dar conta dos fins e 

objetivos da pesquisa. 

Fundamenta-se na leitura 

critica da literatura, 

reconhecimento do campo, 

discussões e criatividade.  2- 

Roteiro de entrevista. 

-  

-  

Anotações etnográficas: para 

Geertz ( 1989, p. 20) “fazer 

uma etnografia é como tentar 

ler (no sentido de “construir 

uma leitura de”)  um 

manuscrito estranho, 

desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas 

e comentários tendenciosos, ...” 

PESQUISA 

DOCUMENTAL E 

BIBLIOGRÁFICA 
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Assim foram identificados 11 (onze) sujeitos, sendo: 5 (cinco) servidores do Ministério da 

Saúde/ SESAI /DSEI-Maranhão, em São Luís; 2 (dois) servidores do Polo-base de Barra do 

Corda e  2 (dois) da Casa de Saúde Indígena de Teresina. Contou-se ainda com a participação 

de 2 (dois) servidores da FUNAI, sendo  1 (um) do Núcleo de Imperatriz e  1 (um) da sede, 

em Brasília. A identificação dos sujeitos foi feita através de suas respectivas fichas funcionais 

e contou-se com o auxílio de profissionais daquele órgão. Para isto, várias diligências foram 

feitas ao Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em São Luis do Maranhão. 

No geral, em termos de tempo de serviço, os sujeitos apresentaram um perfil que varia 

entre 6 a 32 anos de trabalho na área indígena. Esta atividade não foi fácil realizar, 

considerando, por um lado, o contingente considerável de servidores públicos que estão 

aposentados;  por outro, a lacuna deixada pela ausência de concursos públicos para 

provimento de cargos do Ministério da Saúde que perdurou por mais de 10 anos, sendo que os 

últimos concursos e seleções datam de épocas recentes, portanto, sem possibilidades de serem 

contemplados como sujeito da pesquisa, os recém admitidos e/ou contratados, por estarem 

ainda em estágio probatório, restando poucas alternativas.  

Após o consentimento dos mesmos, através da leitura e assinatura do TCLE, a 

entrevista foi gravada como forma de garantir os aspectos subjetivos que resguardam o objeto 

de estudo, sendo que todas as falas foram transcritas na íntegra e ficarão sob os cuidados da 

pesquisadora por cinco anos. Após a defesa da tese, os produtos da pesquisa, suas conclusões 

e sugestões serão devolvidas para o grupo co-pesquisador, que serão convidados a 

comparecerem à defesa da tese e, posteriormente em forma de seminário, a ser pactuado com 

Conselho Distrital de Saúde Indígena do Maranhão – CONDISI. Visando assegurar o 

anonimato dos sujeitos identificou-se cada entrevistado, pelo nome das etnias indígenas 

existentes no Brasil; assim, utilizou-se os nomes das etnias: Kanela, Yanomami, Macuxi, 

Nhambiquara,  Pataxó, Kaiapó, Kaigang, Krikati, Awá-Guajá, Gavião e Apaniekrá. 

A entrevista foi aplicada através da exploração de tópicos guia com o objetivo de 

facilitar o aprofundamento das questões levantadas no projeto de tese. Após o trabalho de 

campo, as informações produzidas foram editadas, categorizadas e sistematizadas, 

manualmente, em mapas. Embora este recurso tenha a desvantagem de ser muito trabalhoso, 

sobressaiu-se como importante pela possibilidade de trazer maior familiarização e 

aproximação do pesquisador pari passu com as informações produzidas, bem como pela 

possibilidade de impregnação de seus conteúdos, aspecto importante na hora de 
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compatibilizar o conhecimento empírico com conhecimento científico. Tal fato possivelmente 

deixaria a desejar se fossem utilizados outros meios e /ou programas informatizados.  Após 

esta etapa, foram produzidos os relatórios parciais que, junto com o relatório das outras 

técnicas utilizadas, como a OPS, foram consolidados em relatório final. 

b) - Oficina de Produção de Sentido - A OPS contou com a colaboração dos profissionais 

designados pelo DSEI-MA, sendo: 1 (um) da CASAI-Teresina,  2 (dois) do Polo de Saúde 

Indígena de Barra do Corda-Ma e 1 (um) do DSEI-MA -São Luís e como grupo pesquisador, 

17  indígenas, dos quais 10 (dez) são lideranças representando as aldeias Canafístula, Taboca 

Nova, El Betel, Jacu, Zary Guajajara,  Sardinha,  Uruçú, Taboca I e Vila Nova. Estas aldeias 

foram selecionadas por estarem dentro da área objeto da pesquisa nas terras indígenas 

Rodeador e Cana Brava Guajajara. A programação utilizada na OPS, discutida na  seção 

cinco, totalizou 16 horas de trabalhos e compreendeu três momentos: um de apresentação do 

projeto de pesquisa, seguida de leitura e assinatura do TCLE; um de discussão das 

categorias/eixos norteadores da pesquisa: saúde, saúde mental, cultura, transculturalidade e 

pós-modernidade e outro de re-análise das informações produzidas, na qual o grupo-

pesquisador pôde rever suas produções e seus argumentos. Toda a Oficina foi gravada e 

transcrita na íntegra, mediante a autorização do grupo-pesquisador e após, foram feitas 

manualmente, em Word, a categorização e a edição das informações.  

Enquanto as entrevistas buscaram as opiniões de gestores e indigenistas sobre questões 

mais gerais, como a visão da política, da gestão e dos Transtornos Mentais em Indígenas ( 

TMI) na era contemporânea, pós-moderna, a oficina apresentou como produtos: conceitos, 

mapeamentos de aldeias nas quais  já se constata a existência de TM e as expressões dos 

indígenas diante de suas vivências na sociedade envolvente (objeto de análise no terceiro 

capítulo). Foi o primeiro olhar do indígena sobre o seu contexto, e neste sentido, como diz 

Rolnik (2004, p. 1), “buscamos um olhar que está além do olhar objetivo. Um olhar 

geográfico ou espacial”, no território e nas relações. 

O percurso da tese 

Entre a conclusão da pesquisa e a produção da tese tem-se doze meses de intensa 

atividade cotidiana: preparação do espírito (orações), do corpo(malhação) e da mente (oito a 

12  horas de estudos/dia). Cada seção esboçada significou uma vitória sobre as longas horas 

de dedicação ao processo de produção do conhecimento, que veio traduzir-se em resposta às 

inquietações sobre a temática pesquisada. Dessa forma, entre descobertas, afirmações e 
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negações, sobressai-se a certeza de que a história indígena é um grande rizoma em cujas 

entranhas faz-se necessário habitar para melhor conhecê-la em suas raízes, conexões e 

relações. O mundo pós-moderno e a sociedade nacional constituem o caule desse imenso 

rizoma que, conforme Deleuze e Guatarri (1995, p. 43), “é feito de conexões, ou antes, de 

direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual cresce e 

transborda”. É desse rizoma que partem as culturas, as relações sociais, transculturais, seus 

problemas e soluções.  

Todo o processo de produção teórico-metodológico aqui esboçado não seria possível 

sem as contribuições emanadas das disciplinas cursadas no curso de doutorado, 

principalmente: Teoria e método nas ciências  humanas, Cultura e identidade, Abordagem 

sócio-poética nas pesquisas qualitativas, Linguagem e produção de sentido e Educação, 

identidade e pluralidade cultural que contribuíram para a identificação de autores cujo aporte 

teórico converge para o objeto de estudo. Assim, utilizou-se autores como Berman ( 1986), 

Bourdieu(1987, 1996, 2011), Deleuze e Guatarri (1992 e 1995), Geertz (1989), Gauthier (199, 

2012), Harvey (2012), Schöpke (2004), Boaventura de S. Santos (2003 e 2011), Furtado 

(2007); Mattos (2007), Malinowski (1983), Lévi Strauss (1987), Ribeiro (1976),Lipovetsky 

(2007), Giddens 1991), Dumond (1985), Velho (1994), Luciano (2006), Terena (2013), dentre 

outros. 

Esta tese está estruturada em sete seções (ABNT NBR 6027/2-12), incluindo esta 

introdução. As demais seções estão estruturadas conforme a seguir: 

Na seção 2, intitulada SOCIEDADE CONTEMPORANEA : sacralização ou 

demonizaçã? Discute-se as categorias norteadoras deste trabalho: Pós-modernidade, 

globalização, cultura e transculturalidade. Estas categorias são consideradas como 

fundamentais à  medida em que trazem uma compreensão  dos aspectos sociopolíticos que 

permeiam a realidade contemporânea. Em um primeiro momento, as tentativas de análises 

dessas categorias consistem em pensar o pós-moderno e a globalização como paradigmas de 

compreensão da contemporaneidade; num segundo momento, pensar a cultura, a 

transcultralidade, a saúde e a saúde mental como categorias que, a partir desse movimento 

global ganham novas configurações proporcionando uma mudança na forma de ser e viver das 

pessoas. Para trabalhar essas categorias, utilizou-se autores como: François Lyotard 

(1993),Berman (1986), Bourdieu (2011), Harvey (2012), Lipovetsky (2007),  Bauman (2012 
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), Santos (2006), Giddens (1991), Geertz (1989), Dumond (1985) Velho (1994), Angeli 

(1996), Laraia (1986), dentre outros. 

Na seção 3, intitulada OS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: uma escuta a Gersem 

dos Santos Luciano e a Marcos Terena procurou-se fazer uma abordagem sobre os povos 

indígenas no Brasil a partir das produções teóricas dos indígenas Gersem Luciano (2006) e 

Marcos Terena (2013). Ambos, ao representarem o pensamento indígena brasileiro em seus 

aspectos políticos, sociais e culturais, trazem uma abordagem crítica sobre a situação do índio 

no contexto da sociedade contemporânea.  Após explorar questões mais gerais, faz-se uma 

retrospectiva histórica dos povos indígenas da etnia Guajajara no Estado do Maranhão, 

situando-os temporal e espacialmente. Destaca-se a atual situação desses povos na realidade 

contemporânea, a partir de um contexto de relações transculturais, cujas ênfases foram 

produzidas mediante as informações apresentadas nas entrevistas de campo, nas referências 

bibliográficas e documentais. Nessa análise, identifica-se  que novos valores e padrões de 

comportamento se gestam e incorporam o cotidiano indígena, enquanto outros se 

desterritorializam. A partir dessas relações de troca, ressalta-se o surgimento  de problemas 

sócio-sanitários, demográficos (população e espaço territorial), culturais, dentre outros.  

Utiliza-se ainda algumas figuras de linguagem e algumas passagens do Romance Maíra, de 

Darcy Ribeiro, como uma forma de auxiliar e ilustrar a compreensão dos escritos.  

Nesta seção, destacam-se como principais referências: Terena (2013); Luciano (2006); 

Furtado (2007); Mattos (2007), Malinowski (1983), Lévi Strauss (1987), Darcy Ribeiro 

(1976, 1995) e sites de instituições públicas e ONGS que tratam sobre a matéria em questão, 

devidamente citados no teor do texto e nas referências. 

Na seção 4, com o título SAÚDE INDÍGENA ENTRE PARADOXOS E 

FRAGILIDADES, trabalha-se focando na discussão da Política de Saúde Indígena, seu 

processo histórico e operacional, destacando o perfil de morbidade e mortalidade indígena no 

Maranhão e o papel do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI- Maranhão, mostrando 

suas fragilidades e perspectivas. Foram utilizadas como referências: pesquisa documental; 

textos institucionais, muitos deles sem tratamento analítico prévio;  pesquisas bibliográficas e 

as informações da pesquisa de campo.  

Em todo esse apanhado,  pôde-se evidenciar um quadro preocupante de saúde entre os 

índios Guajajara no Maranhão, sua exposição a todo tipo de doença, inclusive aos transtornos 

mentais pelo uso de Substancias Psicoativas-  SPAs (álcool, maconha e crack), depressão e 
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suicídio. As informações coletadas apontam como principal causa de morbidade por 

sofrimentos mentais e sociais o estado de pobreza, as relações sociais do índio com a 

“sociedade envolvente”e a ausência de suas terras. Ainda nesta seção demonstra-se que esta é 

uma situação que aflige atualmente a maioria das etnias brasileiras. Também, após análise das 

entrevistas e dos estudos bibliográficos, elaborou-se um quadro onde são ressaltados 

sofrimentos sociais/mentais,  identificando os principais fatores determinantes do processo de 

morbidade por transtornos mentais em indígenas Guajajara na era pós-moderna. Para isso 

utilizou-se como referências sites oficiais,  livro do Gênesis (BÍBLIA SAGRADA, 2010), 

para fundamentar a figura da “serpente” utilizada como meio para facilitar a compreensão do 

texto; Possas (1989);  Laurell (1982), ambas tratam dos fatores que determinam o processo 

saúde-doença, e relatórios institucionais.  

Na seção 5, com o título SAÚDE MENTAL INDÍGENA: POR UMA 

RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO E DA POLÍTICA, os conteúdos são desenvolvidos a 

partir dos produtos da Oficina de Produção de Sentido – OPS. Nesta seção, enfatiza-se a 

saúde indígena a partir de uma discussão no plano conceitual e empírico (trabalho de campo), 

ressaltando as contribuições do grupo pesquisador, representado pelas lideranças indígenas. 

Neste processo de trabalho, a oficina permitiu identificar conceitos de saúde e saúde mental 

indígena, mapear os principais transtornos mentais localizando-os inclusive espacialmente  

através dos indígenas residentes nas terras Rodeador e Cana Brava Guajajara – escolhidas por 

serem as maiores terras indígenas ocupadas pela etnia Guajajara, no Maranhão. As principais 

referências utilizadas nesta seção, foram: Bourdieu (2004), Deleuze e Guatarri (1992), 

Gauthier(1999), Adad (2014), Schöpke (2004) Gallo (2003), Harvey (2012),  Stock (2011), 

Garnelo e Pontes (2012), além de jornais, sites e documentação institucional. 

Na seção 6, aborda-se a temática IDENTIDADE, SAÚDE E CIDADANIA INDÍGENA: 

os desafios da era pós-moderna, onde se faz a discussão da cidadania indígena e da política 

de saúde indígena  levantando aspectos contraditórios  entre o que  preconiza a Constituição 

Federal (1988), o Estatuto do Índio (1973) e as representações dos indígenas na pesquisa. Esta 

seção está fundamentado em aspectos constitucionais legais e de referências como  Martins 

(1988, 2008, 2012), Santos (2002), Bicalho (2010), Harvey (2012), Garnelo e Pontes (2012) e 

outros 

Na seção 7, faz-se considerações finais sobre o objeto de estudo, ressaltando como 

principais pontos:  
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- que os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença em indígenas e 

especificamente a saúde mental estão alicerçados na historicidade desses povos, mais 

especificamente nas  questões socioculturais que perpassam a realidade do indígena na era 

contemporânea;   

-  que a atual situação de saúde do índio denota que se vive  diante de uma crise sócio-

sanitária indígena, que impõe à política pública de saúde e a seus técnicos, novos desafios;  

-  que a baixa qualidade da política de assistência à saúde indígena deve-se à baixa 

aderência dessa política às cosmovisões indígenas sobre saúde, saúde mental;  

- que as condições de vida a que estão expostos, a luta pela sobrevivência, os 

desarranjos espaciais, a ausência da terra e das tradições, indiscutivelmente, repercutem na 

precarização das condições de saúde do índio.   
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2  SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: SACRALIZAÇÃO OU DEMONIZAÇÃO? 

 

 
"Tudo que é sólido se desmancha no ar, tudo que é sagrado é 

profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar com 

seriedade suas  condições de existência e suas relações recíprocas" 

( MARX  e ENGELS, 1996, p. 160) 

 

 

Pensar a realidade indígena e sua situação de saúde, na era contemporânea, exige 

entender que esta realidade tem como pano de fundo um novo cenário que se descortina no 

mundo, após a segunda metade do século XX, promovendo o surgimento de expressões 

significativas do ponto de vista econômico, político, cultural e social. Desse modo, visando 

situar o objeto de estudo, elegeu-se como categorias de análises: Pós-modernidade, 

globalização, cultura e transculturalidade (categorias primárias) e saúde e saúde mental 

(categorias secundárias, trabalhadas na seção 5 desta tese), no intuito de que possam auxiliar 

na compreensão do objeto desse estudo. Estas categorias, embora complexas e controversas, 

pela multiplicidade de abordagens existentes, revelam-se como fundamentais, pois trazem 

uma compreensão  dos aspectos sociopolíticos que permeiam a realidade no tempo presente. 

Assim, em um primeiro momento, as  tentativas de análises dessas categorias consistem em 

pensar o pós-moderno no contexto da globalização como um paradigma de compreensão da 

contemporaneidade e, em um segundo momento, pensar a cultura, a transcultralidade, a saúde 

e a saúde mental, como categorias que, a partir desse movimento global, ganham novas 

configurações proporcionando uma mudança na forma de ser e viver das pessoas. 

Como pensar a pós-modernidade e a globalização no contexto da realidade 

contemporânea? O conceito de pós-modernidade inscreve-se  no contexto pós-industrial e 

representa a condição sócio-cultural  do capitalismo contemporâneo. Em sua obra O pós-

moderno, François Lyotard (1993) caracteriza a pós-modernidade como uma decorrência da 

morte das grandes narrativas dos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade do 

Século XX.  Nas palavras de Lyotard: “considera-se ‘pós-moderna’ a incredulidade em 

relação aos ‘metarrelatos’. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências, mas este 

progresso, por sua vez, a supõe”.(LYOTARD, 1993, p. 3). 

Por outro lado, Gilberto Velho (1994) enfatiza que nossa sociedade ainda não 

completou a modernidade, são sociedades hibridas nas quais o tradicional e o moderno fazem 

parte. Então se é assim, indaga-se:  o que significa pós-moderno dentro das sociedades 

hibridas como a nossa?  Se essa é a singularidade de nossa sociedade, em que medida se pode 
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discutir o pós-modernismo? O grande desafio é dialogar com essas tendências 

epistemológicas. O fato é que entender  o pós-moderno, no contexto do mundo globalizado é, 

sem duvida, mergulhar em um mundo de profundas transformações advindas da revolução 

industrial. Os conceitos de pós-modernidade e globalização podem ser considerados como 

sendo duas faces de uma mesma moeda. São conceitos que se imbricam e se revelam na 

explicação sociopolítica da realidade contemporânea. Para Angeli (1996), a globalização 

surge na década de 70 quando a academia americana passou a falar do global trade, para 

orientar as políticas internacionais das empresas americanas. Segundo este mesmo autor, 

(1996, p.14) "a globalização está associada à abertura das fronteiras comerciais, à privatização 

do Estado, ao acesso tecnológico, aos bens de consumo e até ao cenário de uma nova 

educação e cultura". Mas é no final da década de 80 que  surge como fenômeno de 

mundialização do capital que se intensificou com o fim do "socialismo real". 

A discussão sobre essas categorias (pós-modernidade e a globalização) ganha, a cada 

momento, destaque entre grupos de intelectuais, estudantes, críticos e mídia em geral. Em 

qualquer situação, estão sempre enfatizando, por um lado, o novo formato das relações 

capitalista de produção e, por outro, são evidenciadas as incertezas e as mazelas advindas das 

relações sociais, econômicas, culturais e políticas impostas pelo sistema capitalista. Angeli 

(1996, p. 14) ressalta que "há quem fale de uma terceira onda referindo-se à segregação e à 

exclusão social provocada pelo processo de globalização" que estaria sendo capitaneada pelo 

neoliberalismo, na ação de liquidar o Estado em função do livre funcionamento do mercado.  

 De qualquer forma, está-se diante de megacategorias que necessitam serem 

aprofundadas a partir da dinâmica dos processos de construção da realidade. Isso significa não 

sacralizá-la ou demonizá-la, mas vê-las como fenômenos historicamente construídos, 

norteados pelo processo de acumulação flexível, onde as interligações e conexões, passam a 

ser  intermediadas pelo mercado, pelas relações tecnológicas, pelas ideias e princípios 

circulantes. Tais relações, em sua dinamicidade se constroem, destroem e reconstroem a cada 

momento. Isto é, engendram uma teia infindável de conexões e transformações.    

 Em um breve estudo dessa questão, identifica-se que, desde o final do século XX, 

vive-se o mundo do movimento, da conectividade e do capital volátil, onde os problemas, os 

acontecimentos, os avanços que afetam a humanidade e o planeta atravessam fronteiras e 

tornam-se globais. Isso não isola o sentido e a identidade do local, mas, pelo contrário, produz 

um movimento onde local e global dão origem a novos cenários numa dialética incessante. 
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Nesse movimento, pessoas, instituições e  territórios são afetados em suas condições objetivas 

e subjetivas de vida.  

David Harvey (2012), em sua obra A Condição Pós-moderna, faz reflexões sobre essa 

questão a partir das transformações político-econômicas do capitalismo desde o final do 

século passado, quando vem evidenciar  a transição do modelo fordista a um novo momento 

de estruturação produtiva do capitalismo, que ele vai chamar de “acumulação flexível”  

(Toyotismo).  Nesse aspecto o autor traz uma análise dialética confrontando as tendências da 

arte, da arquitetura, da filosofia e da política pós-moderna com as exigências econômicas 

decorrentes dos ciclos de expansão e crise do capitalismo, no mundo. Na visão deste autor, a 

transição do modelo fordista ao modelo da “acumulação flexível” passa, então, a subsidiar o 

entendimento materialista histórico-geográfico da condição pós-moderna. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 

a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 

flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto 

entre setores como entre regiões geográficas, [...] Ela também envolve um novo 

movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo” no mundo capitalista – 

os horizontes temporais da tomada de decisões  privada e pública se estreitam, 

enquanto a comunicação via satélite e a queda  dos custos de transportes 

possibilitam cada vez mais a difusão imediata dessas  decisões num espaço cada vez 

mais amplo e variegado. (HARVEY, 1989, p. 140) 

Uma outra via de entendimento da pós-modernidade vem sendo discutida por autores 

neomarxistas que  buscam explicá-la  a  partir de um ponto de vista mais  multicultural. Dessa 

forma, ao examinar a produção teórica sobre esta matéria, percebe-se que pesquisas empíricas 

ainda são escassas, contudo existem amplos estudos teóricos conceituais que trazem reflexões  

muito expressivas quanto a esta matéria. A partir deste ponto, salta aos olhos e à mente, 

fragmentos extraídos de estudiosos contemporâneos como o filósofo francês Gilles 

Lipovetsky (2007), citado entre os grandes analistas dos paradoxos da sociedade atual e que, 

partindo de uma abordagem bastante original, traz à tona, em suas obras, os dilemas da 

sociedade hipermoderna, expressos principalmente, nos títulos a Sociedade da Decepção 

(2007) e a Era do Vazio (2005). Também destaca-se Z. Bauman com as obras Globalização: 

As consequências humanas (1999) e Tempos Líquidos (2007) nas quais vem tratar das 

metamorfoses por que passa a sociedade e o comportamento humano diante do novo ambiente 

social, cultural, organizacional, político e estrutural. Da mesma forma, Manuel Castells 

(1999) em sua obra O Poder da Identidade, evidencia uma nova formatação de sociabilidade 
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humana no momento em que as sociedades se interconectam globalmente e se tornam 

culturalmente inter-relacionadas. Para este autor “nosso mundo, nossa vida, vem sendo 

moldados pelas tendências conflitantes da globalização e da identidade” (1999, p.17). Norbert 

Elias (1994) com a obra A Sociedade dos Indivíduos ressalta que as identidades se processam 

e se mobilizam na mesma velocidade espaço-tempo e, por essa razão, passam por processos 

de construção e reconstrução à luz de uma ideologia de mercado. 

Ainda nesta esteira, identifica-se Antony Giddens (1991, p. 27)  enfatizando que “o 

advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando relações 

entre outros “ausentes”, localmente distantes de qualquer situação dada ou interação face-a-

face. Enfatiza ainda este autor que, “em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez 

mais fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados e moldados em termos 

de influências sociais bem distantes deles”.   

Assim, aos poucos, emerge um consenso de que se está diante de um “novo” 

paradigma norteado pelo nascimento e expansão do capitalismo no mundo, fortalecido pela  

incorporação de novos sujeitos cada vez mais conectados e subordinados às leis do mercado.   

Nesse sentido, leva-se a crer que vive-se em uma realidade na qual a centralidade da vida e a 

sociabilidade humana passam a ser questionadas e repensadas pelos pesquisadores e cientistas 

sociais como um processo complexo e paradoxal. 

Tomando por base os autores citados, é importante refletir dois aspectos onde, no 

primeiro, têm-se a era contemporânea, capitaneada por um fenômeno transnacional chamado 

“globalização”, “mundialização”, entrando na vida das pessoas e gerando novas expectativas, 

novos valores, “nova cultura”. Esse contexto de relações, aos poucos, vai determinando o 

sentido e o significado das coisas em uma dinâmica onde o local e o global se interpenetram 

produzindo um movimento que aponta para uma nova síntese, uma nova  transformação e 

nesse movimento, se percebe a formatação de uma ‘nova’ ordem societária, mundial, 

instituída pelo capitalismo, onde os limites geofísicos, geopolíticos, sociais e culturais deixam 

de existir abrindo-se para além do seu entorno. No segundo aspecto, ressalta-se que vivendo 

em uma sociedade paradoxal, tudo o que é tradicional tende a esvair-se  ao mesmo  tempo em 

que esse tradicional luta em persistir como que num tino de rebeldia. 

Não obstante à pertinência dos enfoques, observa-se um certo distanciamento da 

centralidade de classe e,  com isto, a identificação de uma nova relação Indivíduo-Estado-

Sociedade, em cuja perspectiva não mais se prevê uma “luta de classes”, mas uma ampla rede 
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estruturada e dinamizada pelas diferentes instâncias e sujeitos que compõem o jogo 

democrático. Essa forma de pensar as novas relações da sociedade contemporânea  vem  

afirmar como alternativa o cumprimento de valores democráticos preconizados pela 

participação, igualdade social e desenvolvimento sustentável (SIMIONATTO, 2004).    

A partir dessas reflexões, cabe indagar: vive-se, atualmente, uma nova 

institucionalidade para a qual o materialismo histórico e dialético tornou-se insuficiente para 

sua explicação e fundamentação? Esta tem sido uma questão polêmica nos últimos tempos e 

exige uma discussão cuidadosa. Neste sentido, é importante frisar que os vínculos da 

sociedade pós-moderna, têm suas raízes fincadas no modelo de produção capitalista e na 

reprodução dessas relações de produção ao longo da história das sociedades e que, na 

atualidade, tais vínculos estão alicerçados em um recorte epistemológico fundamentado e 

validado a partir do modelo neoliberal. Contudo, esse paradoxo torna-se bastante profícuo à 

proporção que não se deve perder de vista ambas as leituras, pela sua pertinência  e 

oportunidade. São visões de mundo que se entrecruzam, embora o pano de fundo do seu 

entendimento seja, ainda,  explicado pelo marxismo, pois é certo que a vida econômica, 

cultural e social, em qualquer espaço-tempo, nunca foi e nem será um “palco”  exterior à 

lógica capitalista.   

A propósito desta colocação, BERMAN (1986), em sua obra Tudo que é sólido 

desmancha no ar - A aventura da modernidade,  desenvolve uma discussão bastante saudável. 

Inspirado na obra Manisfesto Comunista, de Marx e Engels, o autor faz uma confluência entre 

o pensamento deste e a tradição modernista numa tentativa de “unir” marxismo e 

modernismo. Com certeza, trata-se de uma aventura bastante arriscada quando se tem, em 

jogo, pensamentos ortodoxos de ambos os lados.  Desta forma o autor coloca que, 

O pensamento atual sobre a modernidade se divide em dois compartimentos 

distintos, hermeticamente lacrados, um em relação ao outro: “modernização” em 

economia e política, “modernismo” em arte, cultura e sensibilidade. Se tentarmos 

situar Marx em relação a esse dualismo, veremos, e isso não surpreende, que ele 

comparece em larga escala na literatura sobre modernização. Mesmo pensadores que 

afirmam rejeitá-lo, no geral o admitem como fonte primária e ponto de referência 

obrigatório para seu próprio pensamento. De outro lado, Marx não é reconhecido, 

em nenhuma instância, pela literatura sobre modernismo. (BERMAN, 1986, p.86) 

 

Neste expressivo posicionamento de Berman, percebe-se que ele identifica uma 

fagulha marxista iluminando e sinalizando o entendimento da era pós-moderna, a qual vem 

mitigar o conflito entre “visão sólida e visão diluidora de Marx sobre a vida moderna”.  Isso 

fica claro quando Berman (1986, p.86) expressa que “o pensamento modernista, tão brilhante 
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e iluminador  do lado escuro de todos e de tudo, vem a ter seus próprios e reprimidos cantos 

escuros, sobre os quais Marx pode fazer incidir nova luz”.  Verifica-se, então, uma “forçada” 

e “necessária” afinidade entre o pensamento de Marx e os pós-modernistas. A visão marxista 

coloca a condição humana, sua sociabilidade, numa evolução histórica  na qual as mudanças 

se manifestam como verdadeiros moinhos de transformação de espaços, tempos, convicções e 

visões.  

Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade veneráveis 

preconceitos e opiniões, foram banidas; todas as novas relações se tornam 

antiquadas antes que cheguem a ossificar, tudo que é sólido desmancha no ar, tudo 

que é sagrado é profanado, e os homens finalmente são levados a enfrentar (...) as 

verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com seus companheiros 

humanos. (NORTON, 1978, apud BERMAN, 1986, p. 15) 

 Neste resgate teórico é possível encontrar um enredo para explicar a capacidade 

humana em adaptar-se às condições de seu tempo. Neste sentido, culturas, valores, vivências, 

dentre outros, passam por ressignificações, como uma forma de garantir suas condições de 

vida e manter todo um processo de relações sociais. 

Também nesta esteira, autores do pensamento social brasileiro buscam na herança 

marxista uma compreensão para as questões contemporâneas. Para Carlos Nelson Coutinho, 

por exemplo, 

A essência do método de Marx é o revisionismo. Afinal, o que é o método de Marx? 

É a fidelidade ao movimento do real. E o que é o real? É a permanente dialética de 

conservação e renovação (...). Portanto, se não renovo minhas categorias, se não as 

reviso para poder conceituar o real em seu incessante devir, sou infiel ao marxismo, 

ao método histórico-dialético de Marx (COUTINHO, 2006, contra capa) 

Também, José Paulo Neto (1991b)  vem inferir que  

No limiar do século XXI a herança teórica de Marx, seu método de pesquisa, 

permanece um instrumento essencial para a apreensão da ordem social 

contemporânea. Isso, no entanto, não deve excluir a retificação do que se tornou 

anacrônico, nem a interlocução com outras correntes de pensamento”. (NETTO, 

1991b, p. 18, apud SIMIONATTO, 2004, p. 247)  

Entende-se, então, que a compreensão dos novos tempos, advém exatamente dessa 

escuta e do diálogo entre as diferentes formas de pensar, compreendendo e destacando as 

riquezas e as sutilezas que portam como contribuições para explicar a realidade em seus 

diferentes matizes. 

David Harvey (2012) ao trazer a concepção materialista espaço-tempo como condição 

para entender a era pós-moderna, evidencia uma renovação no materialismo ao tempo em que 

se coloca diante de uma concepção histórica de realidade na qual os conflitos de classes e 



43 
 

todos os fenômenos que atravessam essa realidade passam a ser produto das mudanças 

ocorridas na sociedade, principalmente no que se refere à dinâmica do mercado e do 

consumo. à vista disso, a geopolítica, as instituições, as práticas de gestão, dentre outros, 

situam-se numa relação de interdependência. Tem-se, assim, o modo de produção capitalista, 

estabelecendo o “novo” desenho, o formato e a fronteira das relações trabalhistas e das 

convivências cotidianas entre sujeitos, instituições, territórios e nações. 

Esta realidade vai se reproduzindo na dinâmica espaço-tempo sem perder de vista o 

foco de que o processo de acumulação capitalista, no seu formato “flexível”, é a bússola de 

um processo histórico  que ganha capilaridade e se fortalece  em cada tempo e lugar, 

materializando-se, conforme coloca Harvey (2012), pelas normas, leis, redes de 

regulamentação, dentre outros, que garantam a unidade do processo. A isto, o citado autor vai 

chamar de “normas de regulamentação”,  que vão “orientar” a dinâmica individual e coletiva 

dos sujeitos na sua relação espaço-tempo, seus posicionamentos e atitudes diante de suas 

necessidades de consumo, estilos de vida e identidades. Nessa dinâmica, a relação histórica 

dos sujeitos com seu mundo vai se contemporizando numa relação intermediada pelas forças 

do mercado como a mídia de massa, as tecnologias web, o mercado flexível, dentre outros. 

David Harvey (2012) em sua análise, de cunho marxista, sobre a condição pós-

moderna, faz importantes contribuições  para o entendimento dessa questão a fim de mostrar 

que o espaço-tempo é uma variável fundamental para se entender historicamente a evolução 

dos processos econômicos e, consequentemente, a reprodução das relações capitalistas de 

produção. Nesse sentido, o autor apresenta o espaço e o tempo como “categorias básicas para 

entendimento da existência humana”  (HARVEY, 2012, p. 187) na atualidade, constituindo-se 

no fundamento para as interpretações dos novos processos de sociabilidade humana, das 

novas relações sociais, da geopolítica. 

Então, não há como falar de saúde indígena, de política de saúde em área indígena, 

sem considerar os diferentes contextos sobre os quais estas categorias se delineiam. As 

reflexões em torno dessas questões vêm mostrar que as políticas públicas, as práticas 

profissionais e a saúde dos cidadãos não podem mais estarem reduzidas, simplesmente, às 

especificidades adstritas a uma nacionalidade, um território, mas sim a uma nova ordem 

espaço-tempo (HARVEY, 2012), que flui com rapidez, envolvendo a tudo e a todos. Nisto, as 

relações sociais, valores, hábitos, costumes, ideias e visões de mundo são ressignificados, 

constituindo, assim, o desafio da materialidade das políticas e das práticas profissionais na era 
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contemporânea. Nesta situação, não é possível refletir sobre os fatos e fenômenos da realidade 

contemporânea sem agregar a ela a análise das transformações históricas, isto é, sem trazer os 

aspectos essenciais que têm marcado a economia política capitalista do final do século XX e 

início do século XXI. 

Nesse processo de sociabilidade, as etnias indígenas, aos poucos, vão perdendo aquilo 

que lhes é peculiar e, ao mesmo tempo, pelo próprio instinto de sobrevivência, assumem 

novas estratégias produtivas e de convivência que não são mais nativas, mas são do mundo, 

de “todos” ou de “ninguém”. Suas tradições e bases ancestrais se “desmancham no ar” como 

o próprio sistema capitalista, que ao entrar em “combustão”, dá origem a novos formatos de 

relações produtivas e de sociabilidade. Assim, suas peculiaridades tendem a esmaecer, 

metamorfosear, desaparecer. 

Tal fato dá abertura para novas possibilidades de interação entre os sujeitos, com as 

quais as relações se constroem e reconstroem em uma densa rede de conectividade, que se 

estrutura voluntária ou compulsoriamente, em torno das relações capitalistas de produção que 

se erguem. E nesse sentido, o capital não só cria novos desejos, como também transforma 

espaços, pessoas, ritmos de vida, desafiando os princípios do consenso e da legitimidade do 

poder econômico, da base político-territorial, da responsabilidade das decisões políticas, 

dentre outros. Isso implica consequências que culminam no declínio da qualidade e 

significação da cidadania, das identidades, das formas de ser e viver dos  cidadãos. Feridas se 

abrem, lacunas se fecham e a vida se estrutura numa dinâmica onde o “sagrado é profanado” 

ou como infere Berman (1986, p. 112) “ninguém é intocável, a vida se torna inteiramente 

dessantificada”. 

Nesta “dessantificação” existem pontos de reflexões que não se pode perder de vista. 

Trata-se da luta pela redução das desigualdades, pelo reconhecimento de direitos. É nesse 

movimento que emerge a necessidade em se reconhecer nas etnias e gêneros existentes suas 

necessidades e peculiaridades por muito tempo silenciadas, guardadas sob o crivo da 

dominação política e cultural. Conforme Nancy Fraser,  

O “ reconhecimento” se impôs como um conceito-chave de nosso tempo. [...] 

encontra novo sentido no momento em que o capitalismo acelera os contatos 

transculturais, destrói sistemas de interpretação e politiza identidades. Os grupos 

mobilizados sob a bandeira da nação, da etnia, da “raça”, do gênero e da sexualidade 

lutam para que suas diferenças sejam “reconhecidas”. Nessas batalhas, a identidade 

coletiva substitui os interesses de classe como fator de mobilização política – cada 

vez mais a reivindicação é ser “reconhecido” como negro, homossexual ou ortodoxo 

em vez de proletário ou burguês; a injustiça fundamental não é sinônimo de 
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exploração, mais sim de dominação cultural. Disponível em:  

<http://www.diplomatique.org.br/print.php?tipo=ar&id=1199>  Acesso em 25 de 

junho de 2014. 

Há, então, um “novo” paradigma norteado pelo nascimento e expansão do capitalismo 

no mundo, fortalecido pela incorporação de novos sujeitos cada vez mais conectados com as 

exigências do seu tempo.   Assim sendo, a era contemporânea se constitui em um movimento 

que impõe aos indivíduos e ao próprio Estado, novas formas de ser e conviver em sociedade, 

e que ao mesmo tempo em que conecta, informa e emancipa, tende a pauperizar e a 

vulnerabilizar o indivíduo em seu modo de vida, em seu processo produtivo e em suas 

relações sociais. Este é o ponto de contradição mais evidente deste fenômeno onde valores, 

capital e culturas se desterritorializam e se reterritorializam com novas características as quais 

são responsáveis pelo novo padrão de cidadania. “A heterogeneidade, a globalização e a 

fragmentação da sociedade moderna introduzem novas dimensões que põem em xeque todas 

as concepções de identidade social e consistência existencial, em termos amplos”. (VELHO, 

1994, p. 48). 

A visão neomarxista vem apontando para o entendimento dessa realidade a partir de 

um complexo Então, há uma nova ordem societária onde os limites geofísicos, geopolíticos, 

sociais e culturais abrem-se para além do seu entorno, dinâmico e multifacetado contexto de 

relações que influenciam valores, culturas e identidades, dentre outros. Para Antony Giddens 

(1991, p.69), “a Globalização se refere essencialmente a este processo de alongamento na 

medida em que as modalidades de conexão se enredam através da superfície da terra como um 

todo”. 

Em tais reflexões, não se pode fugir à compreensão de que as sociedades indígenas ao 

comporem esse mosaico histórico, travam, implicitamente, uma “luta étnica”, que vai se 

expressando nas tentativas de “interação” com a sociedade nacional e global. Neste sentido, 

temos uma luta que não mais se configura entre proletariado e burguesia, mas com a 

sociedade em geral pelo seu reconhecimento como cidadão de direito. Essas lutas indígenas 

podem ser visualizadas, principalmente, nos conflitos pela terra e nas frentes de expansão. 

Porém, não se deve deixar de reconhecer que associado à luta pela terra, há outro movimento 

de caráter multicultural a identificar, que é o reconhecimento pelos seus direitos de cidadania, 

colocando em evidência aspectos como o preconceito, a discriminação, o direito à moradia, a 

educação, a sua cultura, a saúde, dentre outros. Temos, então, a luta pela emancipação do 

homem, de seus direitos diante das lutas empreendidas pelas necessidades do mercado. 

http://www.diplomatique.org.br/print.php?tipo=ar&id=1199
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No entanto, nesse processo, existem barreiras a superar e terminam, pelo preconceito 

historicamente construído em torno das formas de ser e viver desses povos, gerando conflitos 

e desgastes entre a “sociedade indígena” e a política de saúde, que, apesar de “todos os 

esforços” empreendidos, ainda não conseguiu, pelas dificuldades de ordem política, cultural e 

operacional, debelar nem o preconceito e nem o preocupante quadro de morbidade e 

mortalidade. Nesta abordagem, o preconceito pode ser considerado uma patologia (bulling) 

que necessita ser enfrentada pelo Estado, pois tem influência direta no quadro de saúde da 

população indígena. Como exemplo, destaca-se a rejeição da força de trabalho indígena pelo 

mercado de trabalho, cujas oportunidades, quando existem, beiram o limite da precariedade. 

Também no que se refere à política pública de assistência social, esta fragilidade no 

enfretamento das múltiplas manifestações da questão social indígena, não é diferente. 

Quermes e Carvalho (2013, p. 777) ao analisarem os impactos dos benefícios assistenciais 

para a etnia Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, registram, com base em análises do 

Ministério de Desenvolvimento Social, que os benefícios de prestação continuada não são 

suficientes para resolver os problemas estruturais desses povos que são determinados por 

“condições de seca, confinamento a microterritórios, ausência de condições de plantio, 

conflitos interétnicos, conflitos com fazendeiros e posseiros, discriminação”. Esta situação se 

estende para os agravos em saúde com mortes violentas envolvendo consumo ou abuso de 

substâncias psicoativas. 

Essa discussão sobre o mundo contemporâneo, na sua vertente pós-moderna e 

globalizada, ganha, a cada momento, destaque entre grupos de intelectuais, estudantes, 

críticos e mídia em geral. Em qualquer situação, estão sempre enfatizando, por um lado, as 

possibilidades humanas de crescimento através de todo um aparato tecnológico e, por outro, 

são evidenciadas as  incertezas e as mazelas advindas das relações sociais, econômicas, 

culturais e políticas. De qualquer forma, lida-se com constructos gerais que necessitam ser 

aprofundados a partir dos processos de construção da realidade, em sua dialética. Isto 

significa não sacralizá-la ou demonizá-la, mas vê-la “como um fenômeno historicamente 

construído”, no qual interligações e conexões intermediados pelas relações tecnológicas, pelas 

ideias e princípios circulantes, se constroem, se destroem e reconstroem a cada momento em 

um constante movimento de  transformações.  É neste contexto que se evidencia a emergência 

de um novo sentido de cultura e de identidade que esteja alicerçado na nova forma de ver, ler 

e entender o mundo, as coisas, os seres humanos. 
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A globalização ao mesmo tempo em que amplia e problematiza, desafia os princípios 

do consenso e da legitimidade, do poder político, da base político-territorial, da 

responsabilidade das decisões políticas, dentre outras, sendo esta também responsável pelo 

declínio na qualidade e significação da cidadania devido à mudança do papel do Estado, que 

tende a ser desalojado em sua base política, econômica, cultural e ideológica. Assim sendo,  

abre-se uma discussão quanto a uma leitura marxista em relação aos novos tempos. 

Boaventura de Sousa Santos (2003) em sua obra Pela mão de Alice, no texto “Tudo que é 

sólido se desfaz no ar, o marxismo também” faz uma abordagem sobre as questões  

trabalhadas por Marx que ainda estão em evidência e aquelas que  necessitam serem revistas, 

pela sua “inadequabilidade” à realidade pós-moderna. De certa forma, e concordando com 

Marshall Berman, isso não tira da teoria marxista a capacidade de iluminar os “cantos 

escuros” do pensamento pós-moderno. Esses cantos estão preenchidos pelo processo de 

produção e reprodução das relações capitalistas de produção, presentes em todos os tempos, 

onde impera o capitalismo. 

Vê-se que a condição pós-moderna (HARVEY, 2012) passa a demandar do Estado 

novas invenções/articulações nas quais as relações cidadão-estado passam a ser moldadas 

pelas demandas de uma sociedade transnacional, de mercado, suscitando a implementação de 

políticas que eliminem as fronteiras nacionais em prol do desenvolvimento do capital para 

outra forma de cidadania, mais ampla, sem fronteiras, uma “cidadania planetária”que não 

dialoga com as especificidades de cada Estado-Nação. 

Estamos diante de uma nova revolução, fundada na microeletrônica, na informática 

e nas telecomunicações, que desterritorializa o indivíduo, configurando um novo 

modo de vida. Em seu rastro já se percebe a tendência ao declínio do Estado-Nação, 

bem como a globalização da pobreza e do desemprego, que torna descartável a 

maior parte da humanidade (VIEIRA, 1997, p. 71- 72). 

 

Para Angeli (1996, p. 14), "uma terceira onda de desigualdade estaria em curso. Ela 

seria provocada pelo desconhecimento por milhões de pessoas de uma nova linguagem: a dos 

computadores". Isso vem mostrar que, junto com o processo de globalização,  surgem também 

as possibilidades de inclusão e exclusão social e que, ao mesmo tempo em que conecta, 

informa e emancipa, tende a pauperizar e a degradar o indivíduo em seu modo de vida. Este é 

o ponto de contradição mais evidente deste fenômeno onde valores, capital, culturas, se 

desterritorializam e se reterritorializam com novas características que são responsáveis pelo 

novo padrão de sociedade e de cidadania. 
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Está em evidência as transformação espaço-tempo onde contexto local e global, 

compõem um novo paradigma no qual a vida social e as relações sociais passam por 

constantes mudanças afetando de forma significativa a estrutura de vida dos sujeitos e das 

organizações. Para Giddens (1991, p.69), “a Globalização se refere essencialmente a este 

processo de alongamento na medida em que as modalidades de conexão se enredam através 

da superfície da terra como um todo”. Nesse processo, a formação da auto-identidade e da 

identidade coletiva é atravessada pelas influências global-local e vice-versa. Para este mesmo 

autor, a globalização pode ser definida como “A intensificação das relações sociais em escala 

mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são 

modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distancia e vice-versa.” (GIDDENS, 

1991, p.69). 

O contexto globalizado, pós-moderno, entendido enquanto movimento que dinamiza 

pessoas, valores, culturas, vontades, dentre outros, se configura como uma nova faceta de uma 

sociedade dominada pela lógica do mercado e pelos mecanismos de trocas objetivas e 

subjetivas.  

No bojo dessas transformações está a ideia do livre mercado. Aí se estabelece as 

determinações reais para os homens buscarem sua emancipação. Neste contexto, o 

pensamento pós-moderno mais que uma concepção teórica é um paradigma de 

análise para se entender a globalização. O que propõe o pós-moderno? Ele propõe os 

imperativos racionais de mercado, como se fossem por si mesmos capazes de 

organizar a vida econômica, social e política de uma sociedade  (ANGELI, 1996, p. 

18) 

 

O pós-moderno é um paradigma que se liga à história da humanidade, às suas 

transformações, ao comportamento humano, enquanto a globalização está associada à 

abertura das fronteiras, do mercado, do acesso tecnológico, a "uma sociedade independente 

onde as oportunidades são iguais para todos, sem com isso levar em consideração as 

condições de desigualdade dos cidadãos" (ANGELI, 1996, p. 14). Boaventura de Souza 

Santos, em entrevista cedida a Gandin e Hypólito (2003) com o tema Dilemas de nosso 

tempo: globalização, multiculturalismo e conhecimento, esclarece que a globalização "está 

ligada às formas de expansão europeia, nascimento do capitalismo [...], expandindo-se cada 

vez mais a áreas geográficas do mundo, incorporando cada vez mais gente e sujeitando à lei 

do mercado e à lei de valor cada vez um número maior de atividades, produtos e serviços”. 

(SANTOS, 2003. Apud GANDIN E HYPÓLITO, 2003, p. 6-7). 

 

2.1  Reflexões acerca das categorias cultura e transculturalidade na pós-modernidade 



49 
 

As sociedades indígenas ao comporem o movimento histórico da realidade 

contemporânea  encontram-se em “interação” constante com a sociedade nacional, global 

e,neste aspecto, passam a participar de processos sociais comuns nos quais as culturas ganham 

novos conteúdos e significados. Surgem, então, novas regras e normas que resultam em novos 

procedimentos societários, nisto consiste a dialética marxista. Neste embate, conforme coloca 

José Luis dos Santos (2006), elas (as sociedades indígenas) podem tanto ser marcas de 

resistência à sociedade que as quer subjugar, tomar suas terras, colocá-las sob controle, como 

podem incorporar novos conhecimentos para “melhor” resistir. Segundo este autor, isto é um 

processo social concreto onde as relações interétnicas se conformam a partir de uma dinâmica 

na qual o jogo de interesses dá o tom do processo: ora subjugando, vulnerabilizando, ora 

promovendo, articulando, emancipando.  

  Desse modo, convém salientar que os indígenas estão inseridos nesse contexto  

enquanto sujeitos históricos, produtores de devires. Pertencem a várias etnias
9
, raça,  que ao 

longo de sua existência foram identificadas por possuírem características próprias, modo de 

ser e viver diferenciados de outros grupos étnicos. Foram os primeiros brasileiros a se 

depararem, a partir de 1500, com povos extra-cultura,  de cor, pele, hábitos, jeito de ser e falar 

diferente
10

. Este contato não se dá voluntariamente,  mas de forma inesperada e invasiva em 

cujo processo suas terras, hábitos e sua gente começam a ser objeto de desejo dos 

portugueses. Nesse contato, provocado pelos povos europeus de forma intencional, as 

“trocas”
11

 foram acontecendo sob a égide dos conhecimentos, interesses e ideários capitalistas 

eurocêntricos. É a perspectiva homogeneizadora
12

 se infiltrando e determinando, sutilmente, 

uma nova forma de ser, induzida pelo que dita o mercado, constituindo um novo devir na 

realidade indígena. 

                                                           
9
Etnia - População ou grupo social que apresenta homogeneidade cultural e linguística, compartilhando  história 

e origem comuns; 

10
 Conforme a Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, pode-se ver como esse processo se inicia e 

toma proporções globalizantes. “Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito, segundo 

disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. [...] Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes 

cobrisse as vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel; e Nicolau 

Coelho lhes fez sinal que poupassem os arcos. E eles o pousaram. Ali não pôde haver fala, nem entendimento de 

proveito [...]. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linha que levava na cabeça e um 

sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas 

vermelhas e pardas como de papagaio; e o outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, [...].” 

(http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf. Acesso em 26.07.2007) 

 
11

 Caracterizadas no plano econômico-social  pela escravização, mercantilização das relações de produção.  
12

 Podemos entender a homogeneização como  uma forma de dominação econômica pela cultura e pelos  grupos  

de dominação, veiculada pela massificação cultural, articulada principalmente pela mídia, que “impõe” aos mais 

humildes uma “forma ideal” de ser, viver e estar no mundo. 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf
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Sem dúvida alguma, é no processo de formação da cultura brasileira que está a raiz de 

todo o entendimento dessa complexa relação índio-globalização-índio, na qual diferentes 

grupos étnicos passam a interagir e a constituírem novas matrizes identitárias. Darcy Ribeiro 

(1995) vai chamar essa nova formatação de matrizes étnicas -  a Matriz Ilha Brazil,  a Matriz 

Tupi e a Matriz Lusitanidade representadas, principalmente, pelos indígenas, 

afrodescendentes, portugueses e espanhóis, com mundos e visões totalmente opostas. Daí 

inicia-se todo um processo “civilizatório”, de exploração e de estruturação societária 

brasileira.   

Nesta perspectiva, os “Diários de Classe”, instrumento produzido por  Francilene Brito 

da Silva e Francis Musa Boakari (PPGED/CCE/UPFI - EIPC/2010.02), destacam alguns 

fragmentos que colaboram com este pensar afirmando que 

O Brasil é fruto de uma formação social de processos de colonização (dominação 

política) e colonialidade (marginalização sócio-cultural) que moldam pensamentos, 

saberes e epistemologias, valores e atitudes, crenças e possibilidades. Cosmovisões e 

construções socioculturais que resultam destes processos... (Diário 06).  

Nisto está implícita a noção de diversidade cultural visível nas diversas expressões e 

formas de ser que nos fazem diferentes. Para Boakari e Silva (2010.2) “as diversidades podem 

ser ponto de partida sociocultural e de chegada político-econômica  no mundo de hoje.” 

(Diário 04). Isto quer dizer que entre a partida e a chegada existe uma linha de fuga, ou 

conforme Martins (2009), uma “fronteira”, ainda que tênue, que precisa ser identificada, 

enfrentada e apropriada como elemento de preocupação e conformação de um novo devir.   

Mas, em que consiste a identidade cultural? E a diversidade cultural? Os diários 

(PPGED/CCE/UPFI - EIPC/2010.02) vão mostrar que o “sentido da identidade parte das 

condições históricas, sociais e culturais que contextualizam o modo de ser e de viver dos 

sujeitos e que nesta realidade não há algo estático e sim uma construção dinâmica” [...] a 

identidade é como definidora do eu, e identidades são como eixos definidores de escolhas [...] 

está em fluxo permanente” (Diário 01). Nessa perspectiva, pode-se inferir que as identidades 

são relacionais e envolvem grupos, pessoas com os quais se convive no cotidiano em função 

de um contexto e objetivos comuns. Contudo, sabe-se que as identidades culturais não são 

rígidas nem, muito menos, imutáveis. “São resultados sempre transitórios, fugazes de 

processos de identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas [...] escondem 

negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidade em constante processo 

de transformação...”(SANTOS, 2003, p.135).  Já a diversidade cultural “envolve aceitação de 

que para garantir a sociabilidade dos membros de grupos culturais diferentes tem que haver 
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respostas diferentes que também respeitem os indivíduos e as coletividades como iguais, 

diferentes e sempre merecedoras de respeito.” (BOAKARI E SILVA , 2010.2, DIÁRIO 03,). 

Entendendo dessa maneira,  infere-se que os indígenas vivem e convivem no mundo 

da diversidade cultural. Isto leva a pensar o indígena como categoria histórica, sociocultural e 

política. Dessas inferências,  faz-se necessário uma ausculta da questão de fundo sobre a qual 

se ancoram tais reflexões. Trata-se da categoria cultura. O que é cultura?  Bauman, em sua 

obra Ensaios sobre o conceito de cultura (2012), ressalta que "na segunda metade do século 

XVIII, a ideia de cultura foi cunhada  para distinguir as realizações humanas dos fatos 

“duros” da natureza. A “Cultura” significava aquilo que os seres humanos podem fazer; 

“natureza”, aquilo que devem obedecer” (BAUMAN, 2012, p. 9). Ainda segundo esse autor, 

esse entendimento evolui com o pensamento social durante o século XIX, culminando com 

Émile Durkeim - o conceito de “fatos sociais” e mais tarde, na segunda metade do século XX 

com a culturalização da natureza. (BAUMAN, 2012). De qualquer forma, fica-se diante de 

um conceito que avoca a condição humana, suas escolhas, formas de ser e viver em sua 

temporalidade histórica. 

 Em Santos (2006), tem-se uma abordagem voltada para uma dimensão dinâmica e 

sócio-histórica. Por este ângulo, o autor concebe cultura como “uma construção histórica, 

entendida enquanto dimensão do processo social, da vida de uma sociedade...”. 

(SANTOS,2006,p.45). Para David Schneider (SCHNEIDER, 1896. apud LARAIA, 

1986,p.63), “cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou 

unidades e regras sobre relações e modos de comportamento.” Em ambas as colocações 

percebe-se a sociabilidade como eixo fundante da cultura na medida em que dinamiza valores, 

formas de ser, sentir e agir.  

Nisso, ela determina  o formato das relações, das convivências, dentro e fora do 

território em que se inserem.   Sobre esta questão, Oliveira (2009, p. 40) enfatiza que “a 

cultura desempenha um papel constitutivo na vida social. As práticas  sociais não são apenas 

influenciadas pela cultura, são atravessadas por elas. Por um campo de produção e negociação 

de significados”.  Isso fica evidente, também, no pensamento de Geertz (1989, p. 15) para o 

qual o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, e neste 

sentido, o autor assume a cultura como sendo essas teias que dão razão ao seu modo de 

existência. 
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 Ainda segundo o mesmo autor, “cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 

processos; ela é um contexto, algo do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto 

é, descritos com densidade” (GEERTZ, 1989, p. 24).  Dessa forma, a discussão sobre cultura 

deve estar inserida na sociedade global e, portanto, ser objeto de verificação e 

contextualização quando se trata de relações complexas, envolvendo os múltiplos 

pertencimentos identitários e suas diferenças. É através da cultura que vamos entender as 

conexões humanas em seu cotidiano, seus conflitos e as formas de manejo dos mesmos tendo  

em vista a necessidade de construção de uma realidade, em que as relações interétnicas 

estejam voltadas para o fortalecimento da capacidade de agir-refletir-agir dos sujeitos em seus 

contextos e fora dele. Neste sentido, Coloma (2009,p.8) médico sanitarista, pesquisador na 

área indígena, afirma que  

A identidade indígena pode ser entendida  como expressão de um processo social e 

cultural, onde existe uma noção do estabelecimento de laços de pertença dados por 

uma percepção da autoridade, o que dá um atributo histórico a este processo. Mas o 

contato com outras sociedades, não somente estabelece uma percepção da diferença 

(o que caracteriza  a uns e  a outros) senão que também, neste contacto se põem em 

jogo as relações políticas e de poder (inclusive a guerra). 

Destarte, indaga-se: quais as fronteiras dessas diferenças? Que linhas de fuga estão 

implícitas na expressão desse processo identitário?  Em relação a este aspecto o autor vem 

sublinhar que a comunidade indígena 

Preserva sua organização e identidade étnica, enquanto consegue prescrever para 

seus membros os princípios de orientação social marcados por valores próprios de 

base étnica, e são estes os que traçam concretamente seus próprios limites de 

etnicidade no relacionamento com os outros [ ...]. (COLOMA, 2009, p. 7) 

O autor afirma ainda que, 

O que se entende como fronteira de um grupo étnico seria estabelecido pelas 

regularidades dos padrões de conduta, que traduzem a consciência de pertencer a um 

determinado grupo social e de  participar na vida de sua cultura, já que os 

comportamentos se atualizam nas situações  interativas com outras etnias na medida 

em que põem à prova a organização do grupo e as instituições centrais geradoras de 

valores de identificação. (COLOMA, 2009, p. 7) 

A referência acima permite inferir que os comportamentos e atitudes das etnias 

indígenas na luta pelo estabelecimento de laços de pertença e manutenção de uma identidade, 

não se fazem em um campo de relações estáveis, sem conflitos e interesses harmônicos. Ao 

contrário, os limites de etnicidade se dão no cotidiano de vida dos sujeitos, nesse campo de 

batalha, de correlação de forças em que a identidade está exposta e atrelada às estruturas de 
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poder instituídas e instituinte.  Nisto, é importante destacar que diante de um jogo onde as 

culturas, embora se entrelacem numa teia incessante (GEERTZ, 1989), não se está isento de  

sofrer a dominação de uma sobre as outras e neste jogo se sobressai aquela  cuja classe  tem 

maior poder e domínio, sendo estes expressos não só pelas relações que mantém, mas também 

pelas estruturas socialmente determinadas. As relações que aí se gestam são dinamizadas e 

capitaneadas pelo sistema capitalista de produção e pela reprodução das relações sociais 

impostas por este, pelo seu modus operandis, nem sempre  visível e, por isso mesmo, 

simbólico (BOURDIEU, 2011) e repleto de simulacros, como diz Deleuze (1992), que 

inebriam e tornam instáveis as relações, os ideários, os valores, os padrões de comportamento, 

dentre outros. Essa força é exercida enquanto poder que se dilui entre as pessoas pela mídia, 

pelos contatos interétnicos, pela oratória/linguagem, instituições/organizações, portanto é uma 

força impulsionadora de novas relações em direção a novos contextos. 

Esse fenômeno, que sendo invisível, é exercido imaterialmente e taticamente com a 

intenção de assegurar e manter uma estrutura de dominação, e desta forma o seu poder 

arbitrário passa a ser ignorado entre os sujeitos da ação/relação. Esta é a condição básica para 

que o “poder simbólico” de que fala Bourdieu, possa ser exercido. A este respeito o autor 

coloca que “os sistemas simbólicos devem a sua força ao fato de as relações de força que 

neles se exprimem só se manifestarem neles em forma irreconhecível de relações de sentido 

(deslocação)” (BOURDIEU, 2011, p.14). Nesse sentido, eles cumprem a função política de 

impor e legitimar toda uma estrutura de poder que tem como objetivo assegurar a dominação 

de um grupo sobre outro, de uma classe sobre outra, de um indivíduo sobre outro. É nesta 

dinâmica que as relações instituídas no mundo globalizado passam a produzir um devir 

orientado por um processo de produção de sentido que vai além das regras, normas e padrões 

de comportamentos de uma dada cultura, raça ou etnia. 

Para Bourdieu (2011, p. 11),  

As diferentes classes e facções de classes estão envolvidas em uma luta 

propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme  

aos seus interesses, e imporem o campo da tomada de posições ideológicas 

reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais.  

Com isto, Bourdieu vai esclarecer que “a tomada de posição ideológica dos 

dominantes são estratégias de reprodução que tendem a reforçar dentro da classe e fora da 

classe a crença na legitimidade do domínio de classe” (BOURDIEU, 2011,  p. 11). Tais 

estratégias se objetivam a partir dos interesses presentes em cada contexto e, muitas vezes, 
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sem estabelecer confronto ou instituir algum levante que esclareça a posição de cada classe ou 

segmento social, são “transfiguradas”, portanto difíceis de serem notadas a priori, 

principalmente por aqueles sujeitos que ocupam uma posição menos “privilegiada” e sem 

“poder” ou, conforme coloca Bourdieu (2011), com “poder subordinado”. E ainda segundo o 

pensamento deste autor “a mesma cultura que une [...] é também  a cultura que separa” 

(BOURDIEU, 2011, p. 11). Com isto, Bourdieu (2011) permite afirmar que o poder simbólico 

é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido  com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 

A  transculturalidade é outra categoria de reflexão neste objeto de estudo. Como 

visualizá-la a partir deste novo padrão de sociedade, onde a cultura  é produto de um processo  

dinâmico, produzindo-se a partir de um movimento no qual as relações  de sociabilidade vão 

se alterando, ganhando novos contornos resguardados pelo jogo de dominação/dominado?  O 

modelo transcultural, produto da sociedade pós-moderna em vigência, vai além das 

interpretações e conexões de uma cultura por outra, do diálogo entre as mais diferentes etnias.  

Neste processo, vislumbram-se, por um lado, as tentativas de salvaguardas das identidades, 

dos valores, dos status e de padrões de comportamento em jogo e por outro, as possibilidades 

de que tais elementos possam ser ressignificados, dando lugar a um novo formato de 

cidadania onde as relações convergem e divergem num movimento incessante.  Para Neiva, 

Alonso e Ferneda  (2007, p. 2), a transculturalidade pode ser entendida como 

Processo no qual as pessoas tornam-se passíveis de conhecer e interiorizar sua 

primeira coletividade de pertencimento. Na transculturalidade, as culturas passam a 

assumir valores e expressões culturais independentemente do lugar em que moram e 

da história de estar em toda e qualquer parte.  

Neste sentido, identifica-se a existência  de valores e expressões culturais em jogo que 

configuram uma nova modalidade de “portabilidade, um fenômeno que desnaturaliza todo um 

padrão hegemônico de relação e sociabilidade humana, até então instituído entre pessoas, 

territórios, lugares. Então, vê-se que o radical “trans”, é portador de movimento, de mudanças, 

de  embricamentos, de  teias de significados que se tecem para além de um lugar comum. 

Nessa tessitura, o antigo se rompe e novos vínculos se constroem ou se ressignificam à luz 

das necessidades e interesses presentes. Desse novo movimento, sobressai-se uma nova forma 

de viver que se insere em um contexto global contribuindo para um novo formato de relações 

interétnicas, sendo que essas são entendidas, conforme Boakari (1999, p.104), como 

“construções sociais, produtos de diferentes culturas”.  
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 Ainda a este respeito traz-se para discussão os autores Neiva Alonso e Ferneda, 

(2007, p. 2) que vêm colocar: 

Quando o espaço deixa de ser limitador para a expansão de uma cultura, rompem-se 

os regionalismos e o determinismo da herança sociocultural. As pessoas tornam-se 

passíveis de conhecer e interiorizar valores e expressões culturais 

independentemente do lugar onde moram e da história de sua primeira coletividade 

de pertencimento. As culturas passam a estar em toda e qualquer parte, fenômeno 

caracterizado como transculturalidade. 

Nesse processo de conhecimento e interiorização cultural, valores, comportamentos e 

condutas são assimilados, assumidos e, geralmente impostos e absorvidos como critério de 

verdade. E, neste devir,  são exercidos ora de forma arbitrária, ora de forma consensual. 

Sabe-se que a expropriação da cultura indígena, a descaracterização do seu lócus, a 

convivência com novos hábitos e costumes aparecem, hoje, como fatores desencadeadores do 

que se chama “crise de identidade indígena”. Tais fatores ao penetrarem na vida do indígena 

produzem, de forma “transfigurada”, (Bourdieu, 2011), um forte apelo emocional, comercial e 

sensual, colocando-o à margem de suas próprias convicções e ideários, enquanto etnia. E, 

como se não bastasse, a sociabilidade e a própria concepção de família também passam a ser 

afetadas e redimensionadas, silenciosamente. 

Tudo isso reverbera, na estrutura de vida do indígena, produzindo não só avanços 

significativos no que se refere as comunicações, as possibilidades de crescimento 

sociopolítico e organizativo, mas também um quadro impiedoso de morbidade e mortalidade 

de degradação e pauperização dessa população. Alia-se a isso a sua condição de ser social, 

onde por desconhecimento dos mecanismos de enfrentamento do novo, ou pela não percepção 

dos esquemas arbitrados pela sociedade nacional/global, passa a produzir e reproduzir aquilo 

que a “nova” cultura dita, sem uma consciência crítica dos fatos históricos e dos seus opostos: 

direito/dever, bom/mal, certo/errado, moral/amoral. É nesse movimento que se identificam as 

imbricações das contradições históricas da modernidade, nas quais os “homens se tornam 

sujeitos anômalos e inconclusos” (SOUZA, 2010, p.191), isto é, tornam-se, muitas vezes, 

alheios aos mecanismos econômicos, sociais e políticos de seu próprio tempo (SOUZA, 

2010).   

A vista disso, depreende-se que as fronteiras (MARTINS, 2008) dos limites estão 

abertas e por elas entram e saem toda sorte de fatos e fenômenos que incidem sobre as 

relações sociais e étnicas. Conforme Cavalcanti e Ricardo (2007), esta questão no Brasil 

adquire certas especificidades decorrentes das características de tal sociedade, marcada pelas 
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disparidades sociais e desigualdades socioeconômicas, que as distinguem de outras 

sociedades, sejam elas de países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Para esses autores, 

entre essas especificidades, merece especial atenção uma releitura dos conceitos que 

conformam a questão social indígena, hoje. 

Em razão do entendimento acima exposto é que se avoca o fenômeno da 

transculturalidade como um fator que, neste caso, vem desfocar a hegemonia cultural de uma 

etnia, povo, mediante seu traço mais marcante - a transfiguração (BOURDIEU, 2011). Assim 

o radical “trans” passa a ser visto como portador de sentido e de movimento multidirecional 

que leva indivíduos, grupos, instituições e classes a “assumirem”, “adotarem” novas posturas 

e novos modos de ser e conviver. 

Pós-modernidade, Globalização, Cultura e Transculturalidade constituem um 

quadrilátero que aos poucos vai se expressando, não só na ordem econômica das coisas, mas 

também na difusão de valores, culturas, hábitos e costumes  resultantes do jogo das pressões 

competitivas do mercado, do intercambio das experiências de cada raça e da interação de 

modos de vida dos povos. Para Martins (2008, p.10), “a questão é saber como a história 

irrompe na vida de todo dia”  na era contemporânea.  

Sem negar os avanços da pós-modernidade, do mundo capitalista, globalizado, que 

tem seu ícone na revolução microeletrônica, trazendo possibilidades de conectar todos a tudo, 

é que se coloca a questão dos Transtornos Mentais em indígenas como parte deste contexto 

histórico, cuja vinculação do índio com os novos tempos, através dos contatos interétnicos e 

das diferentes perspectivas tecnológicas, têm sido marcada por  uma relação de confronto com 

suas próprias estruturas de vida, a ponto de, em estando nessa relação, não se “reconhecerem” 

como parte dela. Nesse sentido, uma vez envolvidos pelas ofertas extra-cultura, passam a 

compor um quadro recheado de ambiguidades e situações complexas, no qual as formas de ser 

e as patologias comuns ao seu mundo tendem a se ressignificar exigindo novas formas de 

entendimento e enfrentamento.  

 A partir desta compreensão, o fenômeno da desterritorialização do indígena brasileiro, 

em seus hábitos, costumes e ideários, que vem desde a descoberta do Brasil, não diz respeito 

somente ao processo de desapropriação de suas terras, mas também daquilo que melhor o 

define como ser social – a sua subjetividade, expressa na sua forma de ser, sentir, querer, 

desejar, agir. A “mistura” de identidades, costumes e ideologias, torna-se hoje o grande 

dilema dos povos indígenas que, do ponto de vista bio-psico-social, vem se envolvendo  numa 

teia de relações que aponta para uma síntese histórica (dialética) em cujo movimento os 
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sujeitos envolvidos  agregam/desagregam  às suas subjetividades novos aspectos, valores e 

perspectivas, assumindo um novo  movimento, com novas representações muitas vezes 

emancipatórias, mas também conflituosas e danosas ao seu modo de vida. 
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3  POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: UMA ESCUTA A  GERSEM DOS SANTOS 

LUCIANO E  A MARCOS TERENA.  

 
Nós, povos indígenas, caminhamos em direção ao futuro nas trilhas de nossos 

antepassados. Do maior ao menor ser vivente, das quatro direções do ar, da água, da 

terra e das montanhas, o Criador nos colocou a nós Povos Indígenas em nossa terra, 

que é nossa Mãe. 

Marcos Terena (2013). 

 

Considerando a temática da pesquisa é de grande valor discutir, neste capítulo, 

proposições e conceituações sistematizadas pelos clássicos da Antropologia e da Sociologia. 

No entanto, propõe-se iniciá-lo falando das visões e dos sentimentos dos povos indígenas, 

pelos seus próprios representantes, o Prof. Dr. Gersem José dos Santos Luciano
13

, indígena do 

povo Baniwa, no Amazonas, e Marcos Terena
14

, líder indígena pertencente à etnia Xané, no 

Mato Grosso do Sul. Duas vozes que se destacam pela militância e pela produção científica na 

área indígena, atualmente.  

Quem são os índios brasileiros? Esta é uma pergunta que, por mais simples que 

pareça, não é fácil responder, principalmente na realidade contemporânea, quando os índios se 

encontram envolvidos e aguerridos em uma nova luta, com novas perspectivas, novos 

horizontes. Neste aspecto, definir este termo só terá sentido se ressignificado e reeditado a 

partir das novas nuances que conformam a realidade em que vivem, em cujo movimento se 

agregam valores, culturas, percepções, sentimentos e cosmovisões que precisam ser refletidos 

diante dos novos tempos. 

Nesse sentido, não mais se busca um conceito produto de uma recognição, pautada em 

ideários desfocados do curso histórico das vivências e percepções dos sujeitos, coautores de 

um processo que vai se instituindo e ganhando novas expressões. Gallo (2003), sobre esta 

questão, afirma que esta é a condição para um novo devir, cujo caminho de expressão e 

validação está no cotidiano dos sujeitos, nas suas expressões, necessidades e carecimentos. 

Percebe-se esta questão na obra, O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos 

indígenas no Brasil de hoje, de Gersem Luciano (2006), onde este ressalta aspectos históricos 

ligados às experiências de vida dos povos indígenas, enfatizando questões voltadas para 

“autoidentificação, autoprojeção e autorrepresentação dos índios diante de si mesmos e da 

sociedade” (LUCIANO, 2006, p. 19).  

                                                           
13

Gersem é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazona - UFAM. Doutorado em 

Antropologia(2011) pela Universidade de Brasília - UNB com  tese  intitulada Educação para manejo e 

domesticação do mundo: entre a escola ideal e a escola real. Os dilemas da educação escolar indígena no Alto 

Rio Negro. Recebeu Menção Honrosa na edição 2012 do Prêmio Capes de Tese,  por indicação da Comissão da 

Área de Antropologia/Arqueologia.  
14

 Marcos Terena é administrador de empresa e piloto de avião. Grande articulador dos direitos indígenas na 

Constituição Federal de 1988 e militante do Movimento Indígena Brasileiro. 
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Entender os índios consiste em identificar quais são os pontos de referência nos quais 

se ancoram suas identidades e expectativas sem, contudo, deixar de reconhecer que existe um 

passado histórico, colonizador, responsável pela massificação de ideários de concepções 

eurocêntricas, que colocaram o índio como um ser “incapaz”, “selvagem” e  “tutelado”, ao 

longo de sua trajetória de vida.  Nesse sentido, pensar quem são os “índios” ou os "indígenas 

brasileiros" requer todo um exercício de reconstrução crítica de sua história e da história da 

sociedade nacional, da qual são originários.  

A denominação expressa em alguns dicionários da língua portuguesa traz o sentido da 

palavra índio como “nativo", “natural de um lugar”e indígena como “população autóctone de 

um país ou que neste se estabeleceu anteriormente a um processo colonizador” (LUCIANO, 

2006, p. 29 ). Percebe-se que são conceituações que  não trazem em seu bojo uma concepção 

dinâmica dos indígenas em sua historicidade, como cidadão de direito, como ser social 

construtor de história.  Luciano (2006, p. 29), buscando um entendimento desse conceito, vem 

afirmar que o vocábulo “índio” foi atribuído para definir os primeiros habitantes  do 

continente americano, cuja denominação é resultado de um “erro náutico”. 

O navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da Coroa Espanhola, empreendeu 

uma viagem  em 1492 partindo da Espanha rumo às Índias, na época uma região da 

Ásia. Castigada por fortes tempestades a frota ficou à deriva por muitos dias até 

alcançar uma região continental que Colombo imaginou que fossem as Índias, mas 

que na verdade era o atual continente americano.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), em uma definição técnica, de 1986,  

ressalta que as 

[...] comunidades, os povos e as nações indígenas são aquelas que, contando com uma 

continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi 

desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores 

da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir  às gerações 

futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência 

continuada como povos, em conformidade com seus padrões culturais, as instituições 

sociais e os sistemas jurídicos. (ONU, 1986 apud LUCIANO, 2006, p. 27) 

Embora diante de uma classificação genérica, não se pode esquecer que a palavra 

“índio” é uma marca identitária que tem sobrevivido, há mais de cinco séculos, à história da 

civilização europeia (LUCIANO, 2006) e que, em seu lastro histórico, vai ganhando força e 

sentido, na medida em que esses povos passam a ser caracterizados e identificados como 

etnias que portam suas particularidades e especificidades, como sujeitos que se estruturam e 

se organizam para melhor garantir suas peculiaridades e seus direitos. Neste sentido, esta 

concepção assume um caráter diverso, plural, no que se refere à cultura, lazer, religiões e 

economia, dentre outros aspectos. No entanto, essa diversidade enquanto os separa pela 

cultura, os aproxima e fortalece como povo. 
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Segundo Luciano (2006, p. 27), entre os povos indígenas existem alguns critérios de 

autodefinição mais aceitos, embora não sejam únicos e nem excludentes. Esses critérios são: 

Continuidade histórica com sociedades pré-coloniais. 

Estreita vinculação com o território. 

Sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos. 

Língua, cultura e crenças definidas. 

Identificar-se como diferente da sociedade nacional. 

Vinculação ou articulação com a rede global dos povos indígenas.  

 Esse conjunto de critérios veio fortalecer a afirmação e o reconhecimento ativo da 

auto-identidade indígena diante da conotação genérica e homogeneizante anteriormente 

mencionada, dando lugar a uma nova concepção, focada em aspectos plurais, construídos para 

o seu reconhecimento, como é o caso da cultura, em que articulam modos de vida próprios, e 

do território como espaço geopolítico onde se engendram as vivências, as lutas, as 

pactuações, o diálogo e as articulações, ou, como coloca Santos (1996), o lugar de relações e 

apropriações. Luciano (2006, p. 33) agrega a este pensar o fato de que o 

 

[...] índio de hoje é um índio que se orgulha de ser nativo,de ser originário, de ser 

portador de civilização própria e de pertencera uma ancestralidade particular. Este 

sentimento e esta atitude positiva estão provocando o chamado fenômeno da 

etnogênese, principalmente no Nordeste. Os povos indígenas, que por força de 

séculos de repressão colonial escondiam e negavam suas identidades étnicas, agora 

reivindicamo reconhecimento de suas etnicidades e de suas territorialidades nos 

marcos do Estado brasileiro.  

 

Embora a constituição das identidades dos povos indígenas brasileiros tenha sido 

tributada a um processo histórico que vem desde o descobrimento do Brasil, em 1500, pelos 

portugueses, faz-se importante inferir que, de acordo com Luciano (2006), desta época até os 

dias atuais, a população indígena no Brasil tem se reduzido de forma significativa, variando 

de aproximadamente  cinco milhões de índios, de várias etnias e filiações linguísticas, para 

menos de setecentos mil índios.  

Não obstante às diferenças estatísticas apresentadas sobre esta questão, um fato pode 

ser destacado como preocupante, que é a drástica redução populacional nos últimos cinco 

séculos onde se percebe, conforme o gráfico 1 que, de 100% da população indígena residente 

em terras brasileiras, no ano de 1500, chega-se a 2010 com apenas 0,26%. O período de 1950 

a 1957 apresenta o início de um estado crítico de depopulação, sendo recuperada, 

paulatinamente, nas décadas seguintes, conforme gráfico 1, abaixo. 

Gráfico 1 –  Dados demográficos da população indígena no Brasil (1500 a 

2010).  
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Fonte: Disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-

sao?limitstart=0. Acesso em 23 de abril de 2014. 

Diante de tão expressivo dado, indaga-se: o que houve com a população indígena 

nesses últimos quinhentos anos? Sem dúvida alguma, muitos fatores contribuíram para que 

essa população passasse por um processo brutal de dizimação e definhamento. Dentre eles, 

deve ser citado os longos anos de colonização e dominação cultural, econômica e política pela 

Coroa portuguesa, ficando muitas vezes submetidos à condição de escravos e a toda sorte de 

exploração, além das doenças, guerras e outros tipos de massacres a que foram expostos ao 

longo de suas vidas. Junto a isso, contabiliza-se, também, o processo de dizimação de suas 

culturas, principalmente em relação aos índios aldeados situados na faixa litorânea brasileira, 

onde predominam os povos indígenas pertencentes ao grupo tupi-guarani. Para Luciano 

(2006), historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono à 

perseguição e miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no 

assunto acreditavam que a presença dos índios, no cenário brasileiro, chegaria a um fim.  

Furtado (2007, p. 108) ao narrar a expansão territorial que se efetua na primeira 

metade do século XVIII, no Brasil, época em que os portugueses estenderam seu domínio 

para o Norte, ressalta que a preocupação desses em defender o monopólio do açúcar fomentou 

um extenso movimento expansionista: “Em fins do século XVI, praticamente todas as terras 

do continente, isto é, as terras potencialmente produtoras de açúcar  estavam nas mãos dos 

espanhóis e portugueses, por esta época unidos sob um só governo [...]” para garantir o 

apogeu açucareiro. No entanto, dentre as terras do Norte e Nordeste, ocupadas, as do Estado 

do Maranhão não eram próprias para a produção de açúcar, como os massapês nordestinos. 

Tal fato, associado à  desorganização do mercado de açúcar e outros produtos tropicais, 

“impediu  os colonos maranhenses de  dedicarem-se a uma atividade que lhes permitissem 

iniciar um processo de capitalização e desenvolvimento”(FURTADO, 2007, p.109). Isto 

levou os colonos do Maranhão a “lutar” para sobreviver.  
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A inexistência de qualquer atividade que permitisse produzir algo comercializável 

obrigava cada família a abastecer-se a si mesmo de tudo, o que só era praticável para 

aquele que conseguia pôr as mãos num certo número de escravos indígenas. A caça 

do índio se tornou assim condição de sobrevivência. [...] Na época, os colonos do 

norte se esforçam para sobreviver numa caça impiedosa ao índio....” (FURTADO, 

2007, p. 110-111) 

Em épocas recentes, principalmente as marcadas pelo modelo desenvolvimentista 

brasileiro, sobretudo da década de 1950 para cá, pode-se perceber que as contradições tornam-

se cada vez mais evidentes, pois se, por um lado, tem-se o estímulo ao processo de  

industrialização, com a implantação de indústria de bens de consumo, indústria de bens 

intermediários e indústria de base e de capital, sendo esta última representada pela produção 

de maquinários, abertura de estradas, portos, plataformas de petróleo, por outro, mais tarde, 

em 1956, com o desenvolvimento juscelinista, tem-se a penetração do capital estrangeiro, 

investimentos na indústria automobilística, ampliação do potencial de geração de transmissão 

e distribuição de energia elétrica, bem como a construção de grandes rodovias. Tudo isto são 

fatores que diretamente afetam o modo de vida dos indígenas, que, em nome do 

desenvolvimento, vão sendo, ora expropriados, desalojados, dizimados; ora subjugados, 

alienados e pauperizados em suas relações produtivas.  

Conforme coloca, sabiamente, Terena (2013, p. 60), "[...] são 500 anos de resistência 

numa relação cercada de erros e contradições com o colonizador, mas que significou um 

aprendizado para a carência de um e de outro, distintos cada qual na sua forma de viver, 

educar e sobreviver.”  Percebe-se que, nesse tempo transcorrido, a nação brasileira não soube 

andar lado a lado com seus compatriotas, deixando-os sempre em desvantagem em termos de 

acesso a bens e serviços, à terra, à cultura, à educação, dentre outros. Ao se considerar o lastro 

temporal acima descrito por Terena, e conforme visualizado no gráfico acima, verifica-se que, 

no período que vai de 1500 a 2010, os indígenas têm travado uma luta de pouco “eco”, com 

poucas, porém, significativas vitórias em relação a seus direitos. E nisto, em meio a “meias 

concessões”, a dívida social com esses povos vai, silenciosamente, se alargando. “São 

pendências históricas que se renovam a cada mudança governamental, mas que são deixadas 

em fundos de gavetas como problemas insolúveis e obstáculos ao desenvolvimento...” 

(TERENA, 2013, p. 60) 

Hoje, vivendo um período pós-colonização, as lutas indígenas não mais estão focadas 

nas condições de libertação da escravidão e das guerras, mas, sobretudo, amparadas pela 

Constituição Federal de 1988, cujo foco é o “reconhecimento” de seus direitos às políticas 
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sociais básicas, como educação, saúde, terra, alimentação, dentre outras. Não obstante aos 

avanços conquistados, contabiliza-se mais luta do que conquistas, tanto para o índio aldeado 

como para os índios que vivem, hoje, nos centros urbanos, a maioria residindo em periferias, 

alargando as estatísticas de favelização, proletarização sofrendo discriminação e preconceito, 

apesar das resistências. Isto mostra que os povos indígenas ainda têm muito a percorrer no 

que se refere ao seu envolvimento com a sociedade nacional. Enquanto crescem 

demograficamente, cresce também uma luta paralela para garantir o futuro dos mais jovens e 

daqueles que virão. 

Porém, é preciso ressaltar que, nesse  embate, sobressai como aspecto positivo: a luta 

pela afirmação identitária entre esses povos, antes em processo de aniquilamento pela 

sociedade nacional. “Ser índio passou de uma generalidade social para uma expressão 

sociocultural importante do país. Ser índio não está mais associado a um estágio de vida, mas 

a qualidade, à riqueza e à espiritualidade de vida”. (LUCIANO, 2006, p. 38).  

Atualmente, este processo de afirmação identitária ainda aparece como um paradoxo 

entre esses povos: de um lado a população mais idosa, com suas tradições orais, memórias e 

convicções e, do outro, os jovens que, segundo o mesmo autor, são “carentes” de um perfil 

identitário que lhes garantam espaço social dentro da sociedade pós-moderna. A referência 

identitária, neste caso, é um valor fundamental para que o indígena se coloque dentro de um 

processo de sociabilidade mais amplo, cujas relações extrapolem sua etnia, a sua cultura.  

Luciano (2006, p.39) ilustra esta questão com a fala de um índio Bororo, o qual afirma “[...] 

ser desejo de todo índio entrar e fazer parte da modernidade e o seu passaporte primordial é a 

sua tradição”. Nesta fala, percebe-se claramente que não está em jogo abrir mão de sua 

cultura, de sua ancestralidade, mas  ser reconhecido e aceito com ela. Para este autor,  

Entrar e fazer parte da modernidade não significa abdicar de sua origem nem de suas 

tradições e modos de vida próprios, mas de uma interação consciente com outras 

culturas que leve à valorização de si mesmo. Para os jovens indígenas, não é 

possível viver a modernidade sem uma referência identitária, já que permaneceria o 

vazio interior diante da vida frenética aparentemente homogeneizadora e 

globalizadora, mas na qual subjazem profundas contradições, como a das 

identidades individuais e coletivas. (LUCIANO, 2006, p. 40) 

Historicamente, tem-se uma concepção de índio singular e homogênea que, em um 

primeiro momento, implica em vê-lo como o “bom selvagem”
15

e, desta forma, arraigada a um 

                                                           
15

A Teoria do “bom selvagem” tem origem  no pensamento europeu da Idade Moderna e nasce do contato com 

as populações indígenas da América. Tem como seu principal teorizador Jean Jacques Rousseau. Um dos 

postulados mais importantes dessa teoria é a de que “todos os homens nascem livres e iguais” e são, por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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romantismo acrítico, seguida de uma concepção marcada pela presença do índio "canibal”, 

“perverso”,  que impõe medo e terror àqueles que estão fora de suas relações ou que ameaçam  

enfrentá-los;  e, finalmente, chega-se à Pós-modernidade com  o índio “cidadão” que, vivendo 

numa sociedade multicultural, heterogênea, é detentor de direitos, inclusive  organizativos e 

reivindicativos. Luciano (2006) enfatiza que existem  três perspectivas a partir das quais o 

índio é visto pela sociedade brasileira.  

1. A primeira diz respeito à antiga visão romântica sobre os índios, presente desde a 

chegada dos primeiros europeus ao Brasil. É a visão que concebe o índio como ligado 

à natureza, protetor das florestas, ingênuo, pouco capaz ou incapaz de compreender o 

"mundo branco" com suas regras e valores. 

2. A segunda perspectiva é sustentada pela visão do índio cruel, bárbaro, canibal, animal 

selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos e denominações negativas. 

Essa visão também surgiu desde a chegada dos portugueses, através, principalmente, 

do segmento econômico, que queria ver os índios extintos para se apossarem de suas 

terras para fins econômicos ou escravizá-los. 

3. A terceira perspectiva é sustentada por uma visão mais ampla, coincidindo com o mais 

recente processo de redemocratização do país, iniciado na década de 1980, cujo marco 

foi a promulgação da Constituição de 1988. Esta é a visão politicamente mais 

conectada com o mundo pós-moderno, não somente sobre os índios, mas sobre as 

minorias ou as maiorias socialmente marginalizadas. Esta visão concebe os índios 

como sujeitos de direitos e, portanto, como cidadãos. 

Sobre a terceira perspectiva, Terena (2013, p. 62) afirma que “[...] o Brasil é 

reconhecido como o país que possui as melhores regras e leis de proteção aos Povos 

Indígenas, como a Constituição Federal de 1988, a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a recente Declaração da ONU sobre os Direitos Indígenas.” 

Resta observar como esse arcabouço tem se efetivado em defesa desses povos e como vem  

sendo apropriado pelos indígenas e pela sociedade em geral. 

Pesquisando a publicação Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas, de 2007, verifica-se que em seus 46 artigos é visível uma nova conotação do 

indígena como sujeito de direitos, onde estão presentes os princípios básicos de igualdade, 

democracia e justiça social. Na referida Declaração, o índio é “[...] sujeito que estando no 

                                                                                                                                                                                     
natureza, bons e bem formados. A sociedade é que é a responsável pelos seus avanços e recuos ou pelos seus 

“descaminhos”. 
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contexto da diversidade, constitui  a riqueza das civilizações e se fixa como patrimônio 

cultural da humanidade.” (ONU, 2007, s/p). 

No Brasil, o avanço no trato das questões indígenas vem com a Constituição de 1988 

que, reconhecendo a multietnicidade do país, deflagrou um novo processo de reconhecimento, 

“rompendo”, de certa forma, com a ideologia homogeneizante, criadora do sujeito abstrato, 

individual e formalmente igual. No entanto, ainda não é possível identificar a eficácia e a 

efetividade dos instrumentos normativos advindos da Carta Magna, considerando que ainda 

prevalecem atitudes como preconceito, discriminação, exploração, fome, doenças e, 

principalmente, ausência de oportunidades dignas de trabalho para a grande maioria dos 

índios. Vê-se, então, um quadro de reconhecimento de direitos legal e juridicamente  que 

precisam, contudo, ser assegurados, já que foram “consagrados” por força de conquistas 

coletivas. 

3.1  A etnia Guajajara no contexto dos povos indígenas do Brasil 

Ao visualizarmos quantitativa e espacialmente os povos indígenas, percebe-se que, 

apesar de existir uma ligeira incompatibilidade de dados nas fontes pesquisadas, a população 

indígena está presente nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal, quer na condição de 

aldeada ou auto-declarada, vivendo em aldeias ou centros urbanos. Embora na literatura 

censitária existam dados de difícil mensuração, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 

(IBGE, 2010),  identifica-se um total de  896.917 índios (desses 63,8% estão na zona rural e 

36,2% na zona urbana), representando 0,47% da população brasileira. Conforme Terena 

(2013, p. 61), “o Brasil indígena possui 180 línguas vivas para 240 sociedades e povos 

distintos...”. As  línguas faladas são organizadas, segundo os linguistas, em três troncos: Tupi, 

Macro-Jê e Aruak.  

O Censo Demográfico de 2010 (IBGE) aponta, ainda, que os povos indígenas no 

Brasil ocupam  cerca de 12,64% do território nacional, sendo 38,2% da Região Norte, 25,9% 

da Região Nordeste, 16% da Região Centro Oeste, 11,1% da Região Sudeste e 8.8% da 

Região Sul. Esses povos habitam, atualmente, 688 terras indígenas, das quais apenas 64% são 

regularizadas. No total, somam 305 povos indígenas, vivendo em 4.702 aldeias. Os Estados 

com maiores concentrações de índios, atualmente, são: Amazonas (20,5%); Mato Grosso do 

Sul (8,6%); Pernambuco (6,8%) e Bahia (6,7%) e as terras indígenas mais populosas são 

Yanomami (Amazonas e Roraima): 25.719 Índios; Raposa Terra do Sol (Roraima) com 

17.102 Índios e, Évare I (Amazonas) com 16.686 Índios. (Disponível em 
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http://www.suapesquisa.com/geografia/populacao_indigena.htm > acesso em 15 de abril de 

2015). 

 

 É importante destacar que há uma tendência de incremento desses dados, 

considerando que se vivencia um processo de autodeclaração em evidencia, principalmente na 

Região Nordeste. Sobre este aspecto,  Luciano (2006, p. 28), chama atenção para o seguinte:  

 

Desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um fenômeno 

conhecido como “etnogênese” ou “reetinização”. Nele, povos indígenas que, por 

pressões políticas, econômicas e religiosas ou por terem sido despojados de suas 

terras e estigmatizados em função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a 

esconder e a negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência – assim 

amenizando as agruras do preconceito e da discriminação – estão reassumindo e 

recriando as suas tradições indígenas. Esse fenômeno está ocorrendo principalmente 

na região Nordeste e no sul da região Norte, precisamente no estado do Pará. 

 

Os Guajajara, no Maranhão, não fogem a esse comportamento, cujas estatísticas vão 

se modificando de acordo com o processo de afirmação desses povos.  Segundo dados do 

IBGE, (2010), a população Guajajara totalizava cerca de 28.000 (vinte e oito mil) indígenas 

distribuídos pelas terras do Estado do Maranhão, situadas na margem oriental do Estado do 

Amazonas, concentrando-se principalmente, na região de Barra do Corda e Grajaú 

considerados, dentre os povos indígenas, um dos mais numerosos do Brasil.  

Etimologicamente, o termo  Guajajara é possuidor de identidade própria,  significando 

"donos do cocar", nome dado, provavelmente, pelos Tupinambás, possuindo uma outra 

autodenominação mais abrangente de Tenetehara, que significa  "somos os seres humanos 

verdadeiros”. A língua falada pelos Guajajara é a Tupi-Guarani, embora tenham o português 

como uma língua secundária falada, dentro da aldeia. 

Ao indagar os sujeitos da pesquisa sobre quem é o povo Guajajara, todos foram 

unânimes em afirmar que decifrar o povo Guajajara é impossível pelo poder de enfrentamento 

e resistência aos grandes desafios impostos pela “sociedade envolvente"
16

, uma história que, 

desde o século XVII, vem passando por mudanças nos seus aspectos socioculturais, 

organizativos e político, conforme coloca o sujeito abaixo:  

O contato dele com a sociedade envolvente se deu  por volta do século XVII, então 

o que a gente percebe é que houve uma mudança extremamente significativa dentro 

da sociedade do povo Guajajara do ponto de vista cultural, social, ambiental, 

econômico e emocional. Houve uma série de mudanças,  mas o que é importante que 

agente pode dizer são duas coisas que são fundamentais para a existência e 

resistência do povo Guajajara, [...] que é a língua e  a situação de conflito [...] sem 

                                                           
16

 Neste estudo é comum observar que se utilizam os termos sociedade envolvente e sociedade nacional como 

sinônimos.  São denominações dadas pelos sujeitos da pesquisa para expressar a sociedade contemporânea em 

seus diferentes aspectos.   
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isso, eles não conseguiriam viver o avanço da frente agropastoril. (SUJEITO 

PATAXÓ, p. 2-3) 

 

Têm-se dois aspectos igualmente importantes para a resistência dos índios aos ditames 

da Pós-modernidade: a língua Tupi-Guarani, que os identifica e  fortalece  dentro de sua 

cultura e que, embora muitos falem a língua portuguesa, a língua mãe ainda é conservada 

como elo de ligação entre eles e como fonte de poder
17

; e a   situação de conflito, envolvendo 

o território, pelo qual tiveram que  aprender a se “defender”, utilizando os métodos e  meios 

de que dispunham como exemplo a sua organização interna como instrumento de luta política. 

Neste sentido, convém mencionar  que os Guajajara, questionam  toda e qualquer forma de 

intervenção que não considere os anseios e necessidades de sua organização social. Eles se 

dividem em várias facções e entre eles há o embate sociopolítico no qual as alianças fluem 

como parte do processo de fortalecimento da etnia para a manutenção do poder e alcance dos 

benefícios a que teriam direito.  "Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o conflito no 

povo Guajajara é um conflito marginal, inconsequente, doentio, perverso, quando na realidade 

faz parte de uma característica que ele tem de funcionamento da sociedade Guajajara". 

(SUJEITO PATAXÓ, p. 4). 

 As estratégias utilizadas pelos Guajajara como mecanismo de luta e resistência, a 

exemplo, o sequestro de pessoas e o fechamento de estradas, na sua maioria, foram aprendidas 

com os não índios (ou como eles chamam de “brancos”). Esse comportamento, sempre teve 

como objetivo maior o direito ao  uso da terra, demarcação, garantia de manutenção e 

recentemente as políticas sociais públicas de educação, saúde, transporte, habitação, 

saneamento, dentre outras.    Este tem sido o modelo de resistência dos Guajajara ao longo 

desse período de secularização. Um modelo que vai se adequando às exigências dos novos 

tempos à medida em que a etnia vai se envolvendo com outros contextos, quer através das 

relações presenciais ou virtuais, vai se apropriando de novas estratégias e de novos modos de 

ser e de viver.Tudo isso se constitui em um devir marcado por sentimentos, comportamentos e 

                                                           
17

Em 2008, em uma reunião na Aldeia Santa Maria, município de Barra do Corda-MA, representando a 

FUNASA, juntamente com outros colegas da rede de saúde de Teresina, pôde-se observar o quanto a língua é 

para o índio, um instrumento de poder e de luta. Sabem usar no lugar e na hora certa. Tratava-se, naquela 

ocasião, da situação de saúde daquele povo e do modelo assistencial de saúde previsto para as aldeias bem como 

do fluxo de pacientes para  a cidade de Teresina-Piauí. O diálogo estava sendo realizado, até então, em 

Português, quando de repente o Cacique lidera uma discussão entre eles em Tupi-Guarani ..., todos ficaram 

parados, ouvindo, sem entender nada e esperando que eles terminassem e chegassem a um consenso e 

expressassem o significado daquela situação em Português. Foi um momento difícil, pois os ânimos entre eles 

estavam acirrados, e supôs-se estarem traçando alguma estratégia contra o trabalho ora desenvolvido. Na 
verdade,  estavam discutindo mecanismos de cobrança de alguns serviços institucionais ainda precários ou 

inexistentes na aldeia. (Relatório de viagem/registros etnográficos, Barra do Corda- Maranhão, 2008) 
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leituras até então controversos de avanços e recuos, apegos e separações, acomodação e 

determinação.    

Há uma historicidade étnica, em cuja dialética incessante se reconhece no seu passado 

recente, as marcas de um processo de lutas, angústias e revoltas  pelo reconhecimento de sua 

condição cidadã, em cuja trajetória se consolidaram cenas das mais variadas expressões: de 

um lado, a escravidão e a  subserviência; do outro, lutas, resistências e conquistas. De acordo 

com o documento Povos Indígenas no Brasil
18

, os primeiros contatos do índio Guajajara com 

povos extra-cultura, no Estado do Maranhão, que se tem  registrado,  pode ser  evidenciado 

desde o ano de 1615, quando, nas margens do Rio Pindaré, no Maranhão, ancora uma 

primeira expedição exploradora extra-cultura de origem francesa. Até meados do séc. XVII, 

os portugueses, que também realizavam expedições na região do Rio Pindaré, passaram a usar 

os índios como mão de obra escrava. No período que vai de 1653 a 1755, identifica-se a 

instalação das missões jesuítas entre esses povos, sendo que a intenção dessas missões era 

impedir a escravidão do índio. Porém, tal fato implicava em outro tipo de servidão e/ou  

submissão à religião católica. 

Ainda segundo o referido documento, a partir de meados do século XIX, esses 

indígenas foram, progressivamente, integrados em sistemas regionais de patronagem e 

exploração do trabalho. Conforme aponta a mesma fonte, os Guajajara, quando submetidos a 

situações de exploração, tendem a reagir violentamente. Cita-se, como exemplo, a Revolta de 

Alto Alegre, município de Barra do Corda - Maranhão, no local denominado  Colônia de São 

José da Providência do Alto Alegre, ocorrida em 13 de março de 1901, envolvendo os 

Tenetehara e capuchinhos lombardos. Nesse fato histórico, registra-se a resistência dos 

indígenas à ocupação e missão dos capuchinhos, em cujo embate os Guajajara, liderados por 

índios guerreiros
19

, principalmente por Cauirè Imana, também conhecido como “Caburé”, 

invadiram a Igreja Matriz da cidade de Barra do Corda e promoveram o maior  massacre 

sangrento da história desses povos, no Maranhão. Conforme Mattos (2007, p. 118), o 

                                                           
18

   Disponível em http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guajajara. (Acesso em 30 de julho de 2013) 
19

  Mattos (2007, p. 118), informa que “Uma reconstituição, segundo as representações dos missionários, foi 

realizada por Rodolfo Toso, baseada na extensa correspondência da Madre Francesca Rubatto (1844 - 1904), 

fundadora do Instituto das Irmãs Terciárias Capuchinhas: Os agressores estavam de tanga, com o corpo 

pintado. O Pe. Zacarias estava celebrando a missa e foi abatido com um tiro de espingarda no momento da 

elevação. As irmãs estavam com as meninas. Separadas as meninas que choravam, os atacantes mataram as 

irmãs que conseguiram prender, degolando-as ou esfacelando-lhes a cabeça [...]. Consumada a chacina na 

igreja, os selvagens dirigiram-se para as casas dos missionários e das irmãs supérstites e com eles 

desafogaram com maior ferocidade a sua ira com fuzis, facões e bordunas.” 

 

 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guajajara
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[...] sangrento massacre de quatro missionários capuchinhos italianos, seis 

missionárias capuchinhas italianas e uma brasileira, durante a missa matinal 

do dia 13 e março de 1901 na missão de Alto Alegre, pode ser considerado o 

emblema  de uma revolta indígena de amplas dimensões, cujas repercussões 

ainda se fazem presentes tanto na memória social quanto nas relações de 

hostilidade hoje entre os povos conhecidos como Guajajara e a população 

regional do centro-sul maranhense.  

 

Tal episódio custou aos Tenetehara o preço do preconceito e da discriminação vividos 

até hoje, no município de Barra do Corda – Maranhão. Deste feito, é possível ainda, após 

cento e treze anos do episódio, encontrar as fotos dos religiosos mortos cravadas na fachada 

da igreja matriz.   

Figura 2– Igreja Matriz de Barra do Corda – Maranhão 

 

Foto: Arquivo da Enfa Elze Jane  Alves de Carvalho. DSEI/Barra do Corda – MA /Abril de 2014. 

 

O massacre do Alto Alegre, longe de ser um simples ato “selvagem”, isolado, denota, 

dentre outros aspectos, a resistência dos indígenas a toda forma de poder e expropriação 

cultural e religiosa, dominantes naquela época.  O trabalho realizado pelos capuchinhos 

europeus, cuja missão era catequisá-los através da imposição de valores eurocêntricos, 

materializava-se mediante uma ação extremamente reacionária diante dos modos de vida 

indígena, tidos como “selvagens” e “necessitados de civilização”. Estavam, já àquela época, 

diante de uma perspectiva homogeneizadora, fundamentada na inserção do indígena  na 

 

Igreja Matriz de 

Barra do Corda, 

com as fotos  dos 

religiosos mortos no 

massacre do Alto 

Alegre, cravadas  na 

fachada, na parte 

superior das portas 

principais da igreja.  
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sociedade nacional como ser “civilizado”. A Revolta do Alto Alegre é um dos ícones que vem 

evidenciar, entre os Guajajara, não só os primeiros conflitos sangrentos de que se tem notícia 

entre índios e não índios, como uma tomada de posição diante da situação da subserviência e 

“não aceitação” ao padrão “civilizatório” da época. Assim, o sujeito abaixo, ao se referir ao 

acontecido ressalta que, em 1901, 

[...] há uma questão de fortalecimento da igreja. Ela se volta para o interior para 

buscar fiéis. E por ordem de Roma, é designado para Barra do Corda os capuchinhos 

que vão fazer a evangelização dos índios. Então eles começam não respeitando a 

própria identidade dos povos indígenas: deles beberem, andarem nus, a sexualidade é 

reprimida [...] é quando Caburé, líder guerreiro, lidera um movimento e quando os 

padres estão celebrando a missa eles entram e matam todos; freiras, padres... isto está 

estampado até hoje na igreja principal da cidade de Barra do Corda.(Narrativa 

SUJEITO NHAMBIQUARA). 

Conforme aponta Mattos (2007), em seu artigo Missão Religiosa e violência: Alto 

Alegre, 1901,  pode-se inferir que tal episódio, de certa forma, teve uma co-autoria intelectual, 

cujos autores estão representados pela elite local, que usava os índios em ações estratégicas 

para resguardar seus interesses políticos e econômicos: 

Se detivermos nossa atenção nos relatos indígenas recolhidos entre os mais velhos 

habitantes das aldeias, perceberemos que o interesse em dizimar não pareceria 

pertencer exclusivamente aos Guajajara. Ao contrário, o intento de Caburé Imana só 

pode ser realizado porque políticos influentes forneceram  os armamentos 

necessários para que os índios, revoltados com os castigos sofridos na missão – 

praticassem 'serviço sujo' como assassinatos que interessavam à elite local, na 

medida em que liberavam  o território e a mão de obra indígena para extração de 

produtos da floresta que embarcavam no porto de São Luís. ( MATTOS, 2007, p. 

124). 

Não obstante, menciona-se a existência de novos conflitos a partir dos anos de 1950, 

com a expansão de latifúndios no centro do Maranhão e, consequentemente, com o 

aparecimento de posseiros para dentro das terras indígenas, sendo São Pedro dos Cacetes 

(MA) o maior palco desses conflitos, mais especificamente no povoado Cana-Brava, que 

existiu de 1952 a 1995 e pelo qual os Guajajara tiveram que resistir quatro décadas, pela  

posse de suas terras. Ainda conforme Mattos (2007, p. 124), “[...] para os Guajajara, se seus 

ancestrais não houvessem se rebelado  e assassinado os missionários, provavelmente não 

teriam assegurado o domínio da área atualmente demarcada sobre o local da antiga missão 

[...]” e preservado sua identidade étnica/cultural. 

Embora fuja da proposta desta tese a investigação de tais fatos, esses se tornam 

importantes na medida em que vêm contribuir para o entendimento das estratégias, 

comportamentos e atitudes dos Guajajara em face de seus contatos com a sociedade nacional, 

onde se verifica a coexistência de um misto de fatores como crescimento, degenerescência e 

desagregação diante da sua inserção no mundo em que vivem.  
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Os Guajajara, por muito tempo, tiveram como principal atividade de subsistência a 

lavoura, cultivando mandioca, macaxeira, milho, arroz, abóbora, melancia, feijão, fava, 

inhame, cará, gergelim e amendoim.  A pesca era praticada apenas nas comunidades 

ribeirinhas. Conforme identificado nas falas dos sujeitos, a caça tem diminuído devido à 

concorrência de não índios nos limites de suas terras e o desmatamento contínuo pelos 

madeireiros, criadores de gado e projetos de investimentos agrícolas e empresariais, como por 

exemplo, o plantio de eucaliptos para indústria de celulose. Observando o modo de vida desse 

povo, identificou-se que as fontes de renda mais comuns ainda são a comercialização de 

produtos agrícolas, a venda de artesanato e trabalhos temporários, que são, via de regra, 

colocados no mercado por preços abaixo do valor comercial. Do ponto de vista da 

organização física e social  menciona-se que, atualmente, as aldeias não possuem mais sua 

forma típica circular, a exceção de algumas etnias como a Kanela (aldeia Porquinhos), onde 

poucos indígenas ainda vivem de forma 'semi-primitiva'. Geralmente as aldeias do Maranhão, 

em função de interesses e conflitos internos e externos, têm-se desmembrado com muita 

rapidez e nesse processo tendem a seguir os padrões habitacionais e sociais das comunidades 

não indígenas, inclusive localizando-se preferencialmente próximo às BRs. Seu tamanho 

varia, e as maiores chegam a possuir  até  100 famílias, cerca de 400 pessoas (DIÁRIO DE 

CAMPO, BARRA DO CORDA, JANEIRO DE 2014). 

No que se refere ao processo de organização política, identificou-se que no ano de 

2000 havia 23 associações comunitárias Guajajara somente na região de Barra do Corda 

(MA).   Muitas dessas lideranças passam a ocupar cargos  em instituições  governamentais ou 

em ONGs que tratam da política indigenista. Também é comum se identificar no cotidiano 

dos guajajara conflitos entre a lógica estatal e a lógica de organização dos Tenetehara, onde se 

verifica a luta por um processo de organização que seja peculiar à sua cultura. 

Nesse movimento de luta e resistência, há aspectos fundamentais a serem observados 

na realidade indígena: de um lado está o apego às suas tradições e, de outro, a resistência às 

investidas do sistema capitalista contemporâneo. É a partir dessa realidade que estão sendo 

construídas as novas relações sociais numa composição paradoxal na qual o lastro 

conservador e a pós-modernidade "interagem" para constituir um novo devir em que 

conceitos, relacionamentos e expressões de vida passam a ser ressignificados à luz das 

relações capitalistas de produção, das relações de mercado.  Nessa ressignificação, há riscos a 

correr,  pois, conforme coloca o sujeito Kanela, “[...] eles  absorveram a cultura branca, e 

absorveram as piores coisas”. Aqui o sujeito refere-se ao uso de Substâncias Psicoativas - 
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SPA, fora das tradições indígenas, à violência, às doenças, dentre outros agravos. As relações 

interétnicas acontecem a todo o momento, através da presença, na aldeia, de grupos 

missionários, professores, profissionais de saúde, posseiros, além de estarem interligados com 

o mundo através de uma antena parabólica/TV e, em algumas aldeias próximas à cidade, pela 

Internet.  

Desse modo, as relações étnicas sedimentadas ao longo dos anos são abaladas; novos 

valores, hábitos e costumes são reconstruídos a partir do que os índios vivem, veem e 

experienciam no seu cotidiano e não a partir do que ele tem como “princípio” de vida. 

Convive-se, portanto, com um fenômeno social no qual a dicotomia, índio e sociedade, aos 

poucos, parece não mais ter sentido, dando lugar a uma nova perspectiva, na qual as 

identidades indígenas  passam a ser recuperadas a partir da interseção de sua história com a 

história da sociedade nacional. Neste caso, a interseção não significa integração, mas ponto de 

articulação de interesses e perspectivas comuns .Todavia, isto não é um processo “fácil”, pois, 

de certa forma, esta interseção apresenta ainda um desenho mal definido, corrompido e mal 

articulado com as estruturas sociais. Fatores como o preconceito, discriminação, desemprego, 

desrespeito, dentre outros, compõem esta intercessão ameaçando e desafiando conceitos, 

sentimentos, atitudes e a preservação de costumes e tradições. 

Nisto, paulatinamente, referenciais como estilos e modos de vidas dos indígenas, 

principalmente entre os Guajajara que moram próximo aos centros urbanos e às BRs, são 

desterritorializados ao tempo em que, aos poucos, vão se apropriando de novas modalidades 

de ser, sentir e agir como possibilidade de inclusão na vida social:  

Em torno da região de Barra do Corda, eles começam a frequentar aqueles 

poeirões, festões,  começam a querer o tênis, a calça jeans apertadinha, a 

camiseta... ele tenta se igualar ao não índio, para melhor ser aceito, porque a 

cidade não o aceita como ele é... (Sujeito NHAMBIQUARA, p.2). 

Conforme se observa, está em evidência um processo de territorialização não só de 

novos hábitos e valores, mas também de formas de ser, nem sempre amistosas, do ponto de 

vista emocional, comportamental e social. São apropriações, quase sempre desconectadas, 

desencaixadas da sua realidade,  que vão compor a nova estrutura de vida desses sujeitos. 

Neste contexto, a sociabilidade vai, via de regra, se constituindo pela marca da fragilidade 

étnica comandada por fenômenos como a pacificação, a exploração, o preconceito, a 

expropriação de suas terras e toda sorte de precarização. Como se não bastasse o cerceamento 

do uso de suas terras, defrontam-se com a  necessidade de se sentirem aceitos pela “sociedade 

envolvente” e, para tanto  são 'obrigados' a se destituírem de aspectos característicos de sua 
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cultura, como os trajes, adereços típicos, suas festas típicas, sua roça, a caça e a pesca, para 

entrar, 'no escuro', em um mundo  cuja direção não dominam, ainda.  

Nesta construção histórica, o paradoxo permanece: de um lado, temos "um índio' 

valente, lutador, para garantir seus direitos, suas terras; e, de outro "um índio" ainda frágil, 

quando se trata de enfrentar as questões subjetivas que o caracterizam como etnia e raça, 

sobretudo entre os mais jovens. A necessidade de ser aceito tem levado muitos indígenas à 

subserviência, a imitar e a viver um mundo o qual desconhece, onde não se apropriou 

criticamente desse processo de sociabilidade capitalista. Por outro lado, a sociedade 

capitalista, por muito tempo, não o incluiu como ser social, como sujeito capaz de construir 

história, de ser preparado para enfrentar os ditames do processo produtivo. 

3.1.1   A Festa do moqueado, a roça, as trilhas do namoro e o desaparacimento de Maíra: 

adeus  às tradições? 

Fatos contados pelos sujeitos da pesquisa evidenciam a beleza de uma vivência 

indígena que, por muito tempo, foi norteada por valores, hábitos e comportamentos 

sintonizados com a natureza e com seus entes ancestrais. Como exemplo, tem-se a Festa do 

Moqueado, que, embora pouco enfatizada pelos índios na atualidade, traduz um rito de 

passagem da puberdade à fase adulta (adolescência) de meninos e meninas, também 

conhecida como festa da menina-moça, a qual é uma tradição do povo Tembé. 

Durante a festa, o Pajé ascende o charuto que é uma forma de espantar os espíritos 

da aldeia e também uma forma de proteger a aldeia e os convidados da  festa que 

acontece durante 5 dias. Nestes dias, corpos de meninos e meninas são pintados com 

tinta de cor escura preparada do fruto do genipapeiro – uma árvore nativa. Após este 

momento  tem-se o corte de cabelos e após o banquete no qual é servido a carne de 

animais silvestres que, depois de assada vai para o pilão de madeira para ser socada 

e depois vira uma espécie de bolinho que é distribuída para os presentes. Segundo a 

tradição, o gesto traz saúde para meninos e meninas e representa também 

solidariedade e a afirmação de que aquele/aquela índio/a será uma pessoa boa no 

futuro. Em um toque de harmonia, um macaco é enfeitado em sinal de respeito à 

natureza e,só após, começa a dança tradicional, o caê, caê, onde as meninas que 

viraram adolescentes dançam acompanhadas pelos meninos. Todas as músicas são 

em homenagem aos seres da floresta. (Sujeito NHAMBIQUARA, p. 5)  

Assim se expressa o ritual da menina-moça, ou a festa do moqueado, como dizem os 

Guajajara. Esse ritual ainda é realizado por várias etnias brasileiras que lutam pela 

preservação das culturas dos povos indígenas. Neste rito de passagem, verifica-se um apego 

do índio à natureza, ao seu espaço, ao seu território, às suas raízes. (Sobre esta festa, 

recomenda-se o vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FlteNx1GYl. 

Acesso em 23 de julho de 2014) 
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Outro aspecto de relevância destacado pelos sujeitos da pesquisa diz respeito à família. 

Na sociedade indígena Guajajara, embora o homem tenha tendência à poligamia, dentro de 

casa, a mulher é detentora do poder. Para o sujeito Pataxó, “[...] o homem não tem poder 

dentro de casa”. Nessa relação de poligamia, afirma:“as outras mulheres ficavam 

subordinadas à primeira esposa e era esta quem determinava quem ia fazer as tarefas do dia”. 

Quando indagados se havia conflitos na família, a partir desse comportamento, responderam 

que não. Para este sujeito, tal fato não desagrega a família, pois  a  

[...] mulher indígena é preparada para manter a família dela de forma coesa, não 

parte dela a separação, parte dele, quando ele encontra uma outra pessoa, e ela está 

preparada para aceitar a segunda, a terceira mulher. A poligamia era um fator muito 

natural entre eles, mas só que a gente percebe que eles já estão deixando uma família 

para ir atrás de outra. Antigamente não acontecia isto. E por que isso? Eu vejo que 

eles antigamente tinham como manter duas, três famílias, existia caça e a pesca com 

facilidade e hoje em dia como não existe mais nada disso, eles vivem dos programas 

do governo. Então o que acontece? Se ele tem uma aposentadoria, não vai dividir 

com duas famílias, ele deixa uma e vai viver com a outra.(Sujeito KAIAPÓ, p. 3). 

No que se refere à criação dos filhos, identificou-se que esses, além de protegidos 

pelos pais, são educados, ainda criança, para assumir as tarefas inerentes a cada um no futuro, 

na fase adulta. A fala abaixo ilustra como se dá esse processo de educação dos filhos. 

Então, em um determinado período, eles saem do contexto da aldeia e vão para um 

local que eles chamam de roça. Então ali eles têm uma casa de apoio. Lá eles vão 

caçar, pescar nos lugares que ainda tem condição de fazer a pesca e aquelas crianças 

vão também. Aquilo é um aprendizado pois ali ela vai ver como se cuida da terra, 

como é que a planta cresce, como se reconhece o rastro dos animais, o canto dos 

pássaros, vai observar as trilhas da caça e a pesca (Sujeito PATAXÓ, p. 4). 

O processo de reprodução entre os Guajajara vai se dá, também, em consonância com 

a natureza. É neste contexto de roça que os indígenas percorrem as “trilhas do namoro”. 

Na verdade coincide o período da reprodução deles com a  saída deles para a roça, 

pois ali eles vão caçar, pescar, tomar banho de rio, vão ter plena liberdade ali dentro 

do mato. Pois, na verdade, não existe uma proibição que eles possam ver, é tudo tão 

espontâneo  que existem trilhas  que levam para determinados lugares, para esses 

encontros. (Sujeito PATAXÓ, p. 4). 

Malinowski (1983) em sua obra A vida sexual dos selvagens, ao descrever o perfil das 

sociedades das ilhas do Pacífico, faz reflexões importantes sobre as relações sexuais e as 

relações sociais entre os indígenas. Segundo esse autor, o sexo não tem, para "os primitivos", 

o mesmo significado que tem para a sociedade europeia, muito menos é uma mera 

necessidade orgânica. Implica em relações afetivas e convencionais. Já esse profissional de 

saúde indígena, sujeito da pesquisa, ao abordar essa temática, enfatiza que “sexo para mim é 

diferente de sexo para o índio. Para o índio, sexo é vontade, desejo, ele não se prepara para 

esse momento..." (Sujeito KANELA, p. 6). 
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 A sexualidade em um sentido mais abrangente é mais do que simplesmente uma 

relação carnal, uma expressão de desejo, de libido ou mesmo de mera reprodução da espécie, 

ela precede um estado de bem-estar do índio com seu ambiente, é telúrica. Neste sentido, o 

que se observa, a partir dos contatos com os indígenas e indigenistas do Maranhão, é que a 

sexualidade e a sensualidade do índio Guajajara também se configuram como mais um fator 

ligado à Terra e ao seu bem-estar, isto é, está ligada diretamente com as energias que emanam 

da sua relação com a natureza, com seu trabalho, com a família, com seus valores e costumes, 

enfim, com a sua visão de mundo. O Território para ele é o que o completa como pessoa, é 

espaço de reprodução das ideias, de reencontro consigo próprio, de procriação e prazer. 

O [...] não é um índio estereotipado. Ele é vereador, durante a semana fica na cidade, 

mas no final de semana vai para o território dele, pro espaço dele [aldeia].  Lá ele se 

reabastece. O território neste sentido tem a ver com o local em que  você 

verdadeiramente é, aquilo que você leva lá pra fora, é algo como pertencimento, como 

manifestação do seu verdadeiro eu. Aquilo que ele é nos lugares aonde vai, ele exerce 

verdadeiramente na aldeia. (Sujeito PATAXÓ, p. 9). 

O exemplo acima  apresenta um indígena, que mesmo tendo galgado a uma posição 

política, ocupando um lugar no legislativo municipal como representante da sociedade e não 

só do seu povo, precisa manter viva essa relação com a Terra, com seu espaço"nativo", viver 

as peculiaridades de sua raça, para continuar a manter viva a sua identidade. Santos (1996, p. 

273) colabora com este pensar ao referir que é no local que reside a possibilidade de captar 

seus elementos centrais, suas virtudes locacionais de modo a compreender suas possibilidades 

de interação com as ações solidárias hierárquicas estabelecidas ao longo de um processo 

histórico mais amplo, mais global: "Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 

global e de uma razão local, convivendo dialeticamente." Fala-se da etnicidade como uma 

construção social e de sua relação com a cultura e com a política. 

Ainda nesta esteira, identifica-se, através da narrativa do sujeito kaiapó, uma 

preocupação dos Guajajara com a reprodução de sua raça,  com a ausência da “fertilidade” 

entre os indígenas mais novos. É quando ressurge o mito de Maíra
20

. Para os Guajajara, trata-

se de uma entidade espiritual que dá fertilidade às mulheres sendo que a ausência dessa 

fertilidade entre mulheres e homens é motivo de doença o que, por sua vez, é atribuído ao 

desaparecimento de Maíra dos rios.  

Olha, eu passei por uma experiência nos gavião numa das minhas visitas lá para 

Amarante e tinha um rio que passava dentro da aldeia Guajajara, situada na terra 

indígena gavião,  e agente tava lá e a comunidade se queixando que estava doente, o 

cacique disse que a comunidade estava doente , mas eu via o tempo todo a 

                                                           
20

 Maíra, um mito que faz parte da cosmologia tradicional dos povos Tupi-guarani (Guajajara), que embora em 

decadência, ainda explica, em grande parte, suas cosmovisões, principalmente entre os índios mais “velhos”.  
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comunidade lá, numa festa de reprodução... Eles guardavam os rapazes a partir dos 

13 anos, eles herdaram a cultura do gavião porque estavam dentro da terra deles, 

este tipo de festa não é do Guajajara é do gavião, mas como eles estavam dentro das 

terras eles absorveram. E ai o resultado, o cacique chegou pra mim e disse que 

estavam fazendo aquela festa ali porque os rapazes da aldeia não estavam mais tendo 

filho e as mulheres também não [...] ai o cacique me disse, sabe por que as mulheres 

não têm mais filho? Porque não tem mais Maíra na aldeia. E eu perguntei o que era 

Maíra, e ele disse, é o espírito que protege as mulheres, que dá a fertilidade as 

mulheres. Ai eu perguntei, mas aonde é que ele tá? Não é na mata? Ele disse não, é 

no rio. Acabou o rio, secou... (Sujeito KAIAPÓ, P. 6). 

Maíra faz parte da cosmologia tradicional dos povos tupi-guarani que ainda “povoa” o 

cotidiano desses povos (os mais velhos), exercendo influências, ainda que tênues, em seu 

modo de vida. O conhecimento da  mitologia desses povos é importante porque explica, em 

parte, suas atitudes diante da vida. Nesta cosmovisão indígena se destacam quatro categorias 

sobrenaturais que são chamadas de karoawara: 

[...],(1) os criadores ou heróis culturais, responsáveis pela criação e transformação do 

mundo, sendo Maíra e os gêmeos Maíra-ira e Mucura-ira os mais importantes e 

Zupari, o criador das pragas e dos insetos, das cobras peçonhentas e aranhas, um herói 

cultural muito temido ; (2) os “donos” da floresta (Ka’a’zar), das águas (Y’zar), das 

caças (Miar’i’zar) e das árvores (wira’zar), que são hostis e muito temidos por seu 

poder maligno; (3) os azang, espíritos errantes dos mortos, também muito temidos; e 

(4)os Piwara, espírito dos animais. 

 (Disponível em <http://pib.Socioambiental.org/pt/povo/guajajara/print> acesso em 14 

de maio de 2014)  

Para o estruturalista Lévi-Strauss, o mito parte do mundo dos sentidos, isto é, daquilo 

que se vê. Então, não se estar diante de uma criação fantasiosa da mente indígena.  Lévi-

Strauss  ao refletir sobre a relação mito e ciência menciona que  a ciência deixou, por muito 

tempo, de considerar o mito como objeto de estudo por acreditar que o “mundo sensorial é um 

mundo ilusório e  mundo verdadeiro, seria o mundo de propriedades matemáticas que só 

podem ser descobertas pelo intelecto e que estão em contradição total com o testemunho dos 

sentidos” (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 15). Na fala do sujeito acima, o papel do mito é 

importante não só na constituição da cultura como também para mostrar o lado instintivo, 

representacional indígena, explicar a realidade vivida de um povo, a sua capacidade de gerar 

comportamentos, explicá-los e criar atitudes criativas diante dos acontecimentos da vida 

cotidiana que levam. 

Lévi-Strauss (1978), após analisar os mitos, afirma que esses “não são lendas ou 

fabulação e sim uma organização  da realidade a partir da experiência sensível enquanto tal”. 

Neste sentido, os mitos conformam uma explicação sobre a “origem” e condução de 

determinados fatos que acontecem no cotidiano da vida indígena. Como informa o autor,  

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guajajara/print
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São povos capazes do pensamento desinteressado, ou seja, são movidos por uma 

necessidade ou desejo de compreender o mundo que os envolve, a sua natureza e a 

sociedade em que vivem. Por outro lado, para atingirem este objetivo, agem por 

meios intelectuais, exatamente como faz o filósofo ou até, em certa medida, como 

pode fazer e fará um cientista (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 26). 

Atualmente, com a intensificação das relações e dos contatos interétnicos, muitos 

indígenas Guajajara, principalmente os mais novos, não acreditam mais nesses seres 

mitológicos. No entanto, ainda é possível identificar entre os mais velhos, que é desta forma 

telúrica que, dentro do contexto de pós-modernidade muitos índios Guajajara ainda vivem.  

Não obstante à importância da mitologia na identificação de um povo, a grande 

questão que se sobressai é até que ponto os mitos podem sobreviver aos ditames da pós-

modernidade? Vive-se o mundo do movimento, onde tudo se dinamiza com velocidade 

espaço-tempo conectando tudo a todos. E, neste movimento, aquilo que era próprio, 

específico de um povo, tende a diluir-se, formando novas configurações, mudando hábitos, 

costumes, regras, valores, dentre outros aspectos.  O sujeito Yanomami anuncia, de forma 

muito clara, esse processo de mudança: “...o vovô ia caçar, matava o veado e chegava, já ia 

tirando o couro, assando o fígado, a carne e passávamos a noite comendo... o índio não tem  

ainda a preocupação de pensar o amanhã, hoje as coisas mudaram...”(Sujeito YANOMAMI, 

p.4).  

A forma de viver do índio Guajajara é afetada, à proporção que suas relações com a 

sociedade nacional vão se intensificando, se constituindo em uma complexa trama, gerando 

muitas vezes, conflitos internos, desestabilizando  suas bases sociais, culturais, econômicas e 

domésticas. Essas passam a sofrer alterações rápidas instituindo um devir que, lentamente, vai 

se desconectando de suas bases tradicionais, “rompendo” com o passado e transformando 

relações até então “próprias”, “harmônicas”, em relações cujas normas são ditadas, não mais 

pelo que manda a sua cultura, mas pelas relações de mercado. Neste contexto, o índio passa a 

contabilizar “perdas” significativas no seu aporte social e cultural, ao tempo em que, por se 

encontrar envolvido por uma sociedade de mercado, onde as relações capitalistas de produção 

exercem influência significativa na sua forma de ser, sentir e agir, são levados a ressignificar 

suas cosmovisões e, por uma necessidade de manter seus vínculos entre suas etnias e a 

sociedade nacional, passam a incorporar novas formas de explicar suas relações. 

Nesta perspectiva, a maioria das lideranças indígenas tem visto este novo momento 

como maléfico, tendo em vista que tem produzido, como retorno, um conjunto de mazelas 

sociais, ficando isto evidente, na fala do sujeito Macuxi ao colocar que “os povos indígenas 
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estão passando por uma desestruturação social muito grande, os nossos índios estão se 

prostituindo, tomando álcool,  estão se matando”. Diante desta afirmação, indaga-se: o que os 

índios têm absorvido dessas relações interétnicas? Para os sujeitos da pesquisa, o que “fica” é  

a “oferta mais fácil”, representada pelas drogas, pelas doenças e pela prostituição, o que 

certamente é um caminho para a degradação social de um povo. 

3.2  A “sentença social” dos Guajajara: quando  a serpente toma conta do Édem 

No Brasil, o período que vai de 1964 a 1985 configura-se sob os auspícios da ditadura 

militar, caracterizada por uma intensa centralização de poder via repressão. Período marcado, 

também, por movimentos de ambiguidades, em que, ao mesmo tempo há uma busca ao 

“fortalecimento” da nação, ergue-se uma estrutura de poder centralizador e repressor marcado 

pelas práticas de expropriação, julgamento e  amordaçamento de ideias, valores e pessoas que 

ousam, de alguma forma, enfrentar o sistema estabelecido. Foi neste contexto que muitos 

brasileiros tiveram seus sonhos de liberdade e patriotismo cerceados, culminando com a 

cassação dos direitos políticos dos opositores ao regime militar, repressão aos movimentos 

sociais e a toda sorte de manifestação contrária à estrutura de poder.  Darcy Ribeiro
21

, 

educador, antropólogo, político, como  tantos outros expoentes da literatura, da arte e da 

política tiveram, pelas suas convicções e ideários assumidos,  que  viver esse longo momento 

histórico fora do seu País. Encontrando-se em exílio, no Peru, dentre outras ações e produções 

desenvolvidas, escreveu e publicou em 1976 o romance Maíra. 

Este romance é considerado um marco entre seus clássicos da etnologia e da 

antropologia. Esta obra traz, dentre outros aspectos, o conflito de índios como Avá, também 

chamado de Isaias, pela Ordem Missionária Cristã, e a jovem loura Alma. Ambos se separam 

de suas raízes culturais e, ao retornarem, buscam recuperar sua identidade, sem sucesso. O 

índio Avá saiu de sua aldeia Mairum no Amazonas, ainda menino, para se tornar sacerdote 

cristão e “aprender com os padres a sabedoria dos caraíbas” (RIBEIRO, 1976). Após quarenta 

anos, ao retornar para sua aldeia, sente-se como se tivesse perdido sua alma anos a fio. Em 

seu retorno revive os seus idos de infância, em um convento, em Goiás, e como sacerdote em 

Roma, e nisto ele conclui: "É como se eu tivesse perdido minha alma, roubada pelos 

                                                           
21

Darcy Ribeiro nasceu em Minas (1922), no centro do Brasil. Formou-se em Antropologia em São Paulo (1946) 

e dedicou seus primeiros anos de vida profissional ao estudo dos índios do Pantanal, do Brasil Central e da 

Amazônia. Nesse período, fundou o Museu do Índio e criou o Parque Indígena do Xingu. Escreveu uma vasta 

obra etnográfica e de defesa da causa indígena. 
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curupiras, e vivido por anos a fio como bicho entre bichos. Volto agora de verdade, me 

perguntando, quem é o ser que levo a meu povo" (RIBEIRO, 1976 p. 53). 

O autor continua a narrativa dizendo: 

Quem volta sou apenas eu.  Fui a ovelha do Senhor. Volto tosquiado: sem glória 

sacerdotal, sem santidade, sem sabedoria, sem nada. Tudo que tenho são duas mãos 

inábeis e uma cabeça cheia de ladainha. E este coração aflito que me sai pela boca” 

(RIBEIRO, 1976  p. 53).  

Nestes fragmentos, vivencia-se um dos principais aspectos tratados por Darcy Ribeiro 

em seu romance Maíra, utilizado, neste estudo, para pautar uma discussão fundamental na 

temática desta pesquisa, que é o "sofrimento mental"e social em que muitos índios Guajajara 

que vivem no Estado do Maranhão, mais especificamente na região do município de Barra do 

Corda, vêm passando ao longo do processo de formação da sociedade brasileira. Tais 

sofrimentos advêm da interação de muitos fatores, principalmente os de ordem social, 

econômica e cultural. A cada movimento da sociedade em direção à pós-modernidade, novas 

investidas, tramas, sob a 'hegemonia branca', são instituídas e “impostas” aos povos indígenas 

como condição para sua convivência em um contexto que não mais é exclusivamente seu, mas 

é multiétnico, é plural. Essa convivência está longe de ser amistosa, pois tende a expropriá-los 

de  seu território,  "tosquiá-los" de sua cultura, valores e ideários nativos. 

Durante esta pesquisa, nos contatos sistemáticos com indígenas e indigenistas e nas 

buscas bibliográficas, pôde-se  identificar e avaliar quão complexo tem sido a convivência 

sócio-histórica desses povos com a sociedade nacional. Em um contexto de total 

ambiguidade, vivem envolvidos por uma trama social polarizada entre o bem e o mal, o belo e 

o feio, o moral e o imoral, o certo e o errado. Neste embate, constroem-se e destroem-se 

perspectivas  de vida de jovens, adultos e idosos indígenas. Um dos principais fatores é a 

identidade – categoria iluminadora desta pesquisa.  

Assim como Maíra, personagem que inspirou o romance indígena de Darcy Ribeiro, 

os índios Guajajara têm passado, historicamente, não só por situações de conflitos e 

resistências, mas também por situações onde há, em grandes proporções, conflitos de 

identidade. Vê-se neste romance que, em alguns momentos o autor, ao dar voz ao “índio 

padre”, ecoa como num gesto de resistência ao processo de aculturação: 

Este é o único mandato de Deus que me comove todo: o de que cada povo 

permaneça ele mesmo, com a cara que Ele lhe deu, custe o que custar. Nosso dever, 

nossa sina, não sei, é resistir, como resistem os judeus, os ciganos, os bascos e tantos 

mais. Todos inviáveis, mas presentes (RIBEIRO, 1976, p. 33). 
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Diante da ênfase dada pelo romancista, é pertinente levantar reflexões  que colocam a 

situação indígena frente a frente com os novos tempos. Assim indaga-se: em eras de pós-

modernidade, como permanecer intocável, sem ser afetado pelas mudanças que assolam o 

contexto de vida de cada ser? Como resistir aos apelos de uma sociedade ditada pelo 

consumismo, pelo capital volátil, pela violência, pelas SPAs? Por outro lado, como não 

interagir com uma sociedade que preconiza como valores fundamentais a democracia e a 

igualdade, o respeito à diversidade? Como não conquistar o direito a serviços básicos como 

educação, saúde, transporte, moradia, terra, dentre outros?  Não seria inevitável através destes 

contatos que afetam a tudo e a todos, uma mudança nas feições de cada etnia, povo? Entende-

se que a sociedade caminha, historicamente, tecendo uma trama de relações que, diante da 

necessidade de interação dos povos, termina por ‘impor’ a cada povo, raça
22

, novos princípios 

e valores, que mesmo distantes daqueles cultivados pelos nossos ancestrais, são incorporados 

como condição para nossa aceitação como cidadão. Tal ‘imposição’, muitas vezes, produz 

inquietações à essência humana, alterando o caráter subjetivo e objetivo das relações sociais, 

o que termina por ocultar ou descaracterizar estilos de vida próprios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

A diferença entre raça e etnia, é que etnia também compreende os fatores culturais, como nacionalidade, 

religião, língua e as tradições, enquanto raça compreende apenas os fatores morfológicos, como cor de pele, 

constituição física, estatura, etc. A palavra etnia muitas vezes é usada erroneamente como um eufemismo para 

raça. 
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4  A SAÚDE INDÍGENA ENTRE  PARADOXOS E FRAGILIDADES 

“Quem  escreve sobre a sociedade sem querer perder de vista 

 as relações sociais e seus  paradoxos não pode construir 

 casamatas, mas cabanas, barracos e choças” 

Roberto Damatta (1997) 

 

A Política de Saúde Indígena no Brasil é uma política setorial produzida no contexto 

da política de saúde do Ministério da Saúde e dirigida às populações indígenas brasileiras. 

Compõe, juntamente com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto do Índio, Lei nº 

6.001/1973 e instrumentos jurídicos internacionais como a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos 

dos Povos indígenas, o arcabouço legal da política indigenista no país.  Desde a sua criação 

até nossos dias a Política de Saúde Indígena institui-se na relação Estado e sociedade e tem se 

expressado na ação dos agentes públicos, das organizações governamentais e não 

governamentais, principalmente no tocante às organizações indígenas que têm buscado, nas 

suas lutas (interétnicas e etnopolíticas) concretizarem seus direitos por saúde e melhores 

condições de vida.  

Ao examinar o marco histórico, institucional e legal, percebe-se que a política de 

saúde indígena tem um longo e conturbado percurso na história das políticas públicas 

brasileiras, passando por várias fases. Teoricamente, sabe-se que existe desde o início do 

século XX, tendo surgido, mais precisamente, em 1910, com a criação do Serviço de Proteção 

ao Índio – SPI. Para Rodrigues e  Mendonça,  

O SPI dá início a uma nova fase da política indigenista com inspiração iluminista
23

 e 

evolucionista
24

, levando ao protecionismo e gerando ações de atração e 

“pacificação” dos índios. Geralmente nesses encontros se levavam presentes, 

doenças e remédios. Essa política, embora tenha assegurado a sobrevivência de 

alguns povos, os excluiu do acesso à informação e formação, que garantiria o 

diálogo e maior interlocução com a sociedade nacional. Ao contrário muitas vezes a 

“pacificação” acarretava essa desestruturação social, fome e miséria. (RODRIGUES 

E MENDONÇA, 2011, apud MS/SESAI, 2011, s/p) 

                                                           
23

Corrente de pensamento, dominante no século XVIII, especialmente na França. Sua principal característica é 

creditar à razão a capacidade de explicar racionalmente os fenômenos naturais e sociais e a própria crença 

religiosa. Para os teóricos do iluminismo o homem é naturalmente bom e todos nascem iguais. É corrompido 

pela  sociedade, em consequência das injustiças, opressão e escravidão.  (RODRIGUES E MENDONÇA. 2011 

Apud MS/SESAI, 2011, s/p) 
24

 Evolucionismo social refere-se às teorias antropológicas  de desenvolvimento social segundo as quais acredita-

se que as sociedades  têm inicio num  estado primitivo e gradualmente tornam-se mais civilizadas com o passar 

do tempo. Nesse contexto, o primitivo é associado com o comportamento animalístico; enquanto civilização é 

associada à cultura  europeia do século XIX. (RODRIGUES E MENDONÇA, 2011 Apud MS/SESAI, 2011, s/p) 
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O SPI operou até 1967 (portanto mais de meio século), ano em que foi substituído pela 

FUNAI, instância ainda em vigência. Conforme denota a literatura, a atuação do SPI foi de 

cunho  eminentemente positivista, e atuando em meio  a conflitos internos, propunha  a 

integração dos povos e seus territórios. Desse modo, sua ação administrativa era organizada 

conforme as diversas formas de “evolução” em que se encontravam os indígenas na época que 

vai desde a situação de isolamento à “civilização”. Neste sentido, de acordo com Oliveira 

Filho e Souza Lima (1987), essas formas evolutivas são: atração, pacificação, sedentarização 

e nacionalização. Ainda conforme esses autores,   

É possível dizer que o SPI foi formado em continuidade com premissas coloniais. 

Seu modo de atuação, formado a partir de doutrinas positivistas, incorporou técnicas 

missionárias tais como: distribuir presentes, vestir os índios e ensinar-lhes a tocar 

instrumentos musicais ocidentais. Os valores de bravura, coragem, calma e 

disciplina militar nas expedições pelos sertões, ressoam as clássicas imagens do 

explorador e do bandeirante. O “governo dos índios”, conforme expressão da época 

exigiria também uma boa formação científica e “espírito de dedicação à causa 

pública”. A produção de informações cartográficas e ambientais era fundamental 

para subsidiar as atividades de conquista e exploração comercial do interior. Além 

disso, a proposta de registrar minuciosamente as expedições acabou por contribuir 

com a formação da antropologia no Brasil e das coleções de cultura material 

indígena dos museus brasileiros e estrangeiros. Todo este conjunto de propósitos 

pode ser aglutinado no que o antropólogo Antônio Carlos de Souza Lima denominou 

de “tradição sertanista”. Disponível em:  pib.socioambiental.org/pt/c/.../o-servico-

de-protecao-aos-indios-(spi). Acesso em 10 de junho de 2014. 

 

Convém destacar que o SPI teve como primeiro presidente o marechal Cândido 

Rondon – Prêmio Nobel da Paz em 1957, exercendo grande influência na condução de suas 

políticas, introduzindo ali a cultura sertanista. Tiveram destaque neste órgão outras 

personalidades de grande visibilidade na história nacional, como os irmãos Villas Bôas, 

reconhecidos por suas expedições ao Brasil central, como é o caso da pacificação dos 

Xavantes em Mato Grosso e implantação do Parque Indígena do Xingú (1952). O SPI atuando 

com um orçamento bastante reduzido, e não dando mais conta das demandas indígenas em 

seus carecimentos sócio-sanitários, passa a ser objeto de denúncias por genocídio, corrupção e 

ineficiência, sendo, em 1960, investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o que 

culminou com a suspensão e demissão de funcionários de todos os escalões, sendo extinta em 

1967, e, neste mesmo ano, substituída pela Fundação Nacional do Índio -  FUNAI (instituída 

pela Lei nº 5.371 de 5 de dezembro de 1967), com a finalidade de estabelecer as diretrizes  e 

garantir o cumprimento da política indigenista, gerir o seu patrimônio, promover 

levantamento, análise, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e a prestação da 

assistência médica-sanitária, educação de base, dentre outras atribuições. 
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Nas décadas de 1980 e 1990, aconteceram as primeiras iniciativas para a criação de 

um sistema de saúde indígena (1985) por ocasião da realização do primeiro encontro de saúde 

indígena em 1985, quando se identifica registros de denúncia e precariedade da saúde 

indígena e da falta de assistência. No ano seguinte, em março de 1986, com a realização da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, surge a proposta de criação do SUS, vinculado ao Ministério 

da Saúde e a realização da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Povos Indígena, 

sendo concretizada ainda no final daquele ano, de 26 a 29 de novembro, cuja principal 

proposta era a Gestão da Saúde Indígena pelo Ministério da Saúde, com a criação de um único 

órgão e a participação dos indígenas na formulação da política. Garnelo (2004, p. 3/4) 

considera o ano de 1986 como o marco inicial da política de saúde indígena, atualmente em 

curso. Tal política foi  consolidada  mais tarde, após a Constituição Federal de 1988, com a  

aprovação das  leis nº. 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. e a Lei 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.. Em 1991, cria-se o primeiro 

Distrito Sanitário Especial Indígena – o DSEI Yanomami, em Roraima, através do Decreto nº 

23/91, e neste mesmo ano, registra-se ainda a criação da Comissão Interinstitucional de Saúde 

Indígena – CISI, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde da COSAI – Coordenação de 

Saúde do Índio. 

Dentre as comissões assessoras criadas no início da década de 90, destacamos a 

Comissão Intersetorial  de Saúde Indígena – CISI, que assumiu esse papel no campo 

das políticas de saúde direcionadas aos povos indígenas. A CISI permanece operante 

e conta com a participação de representantes indígenas, de representantes de 

instituições acadêmicas e de membros de serviços de saúde indígena e do órgão 

indigenista. (GARNELO, 2004, p.5). 

O SUS, em seu processo organizativo, estrutura-se a partir da confluência de esforços 

federais, estaduais e municipais para a provisão da atenção à saúde. Porém, no tocante à 

política de saúde indígena observa-se que a Lei 8080/90 põe em xeque a política de saúde 

desenvolvida pela FUNAI a partir do momento em que estabelece comando único para a 

gestão da saúde no país, a cargo do Ministério da Saúde; a tomada de decisão como  parte da 

confluência de interesses entre vários agentes na sociedade e as conferencias de saúde e os 

conselhos de saúde como instâncias de deliberação no que se refere às ações e orçamento. 

Segundo Garnelo (2004),  
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As influencias sobre saúde indígena só seriam plenamente percebidas quase dez 

anos depois, quando o Ministério da Saúde passou a operacionalizar o subsistema de 

saúde indígena nessas bases, optando também pelo estabelecimento de redes 

territorializadas de serviços de saúde, configuradas na forma dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (GARNNELO, 2004, p. 6) 

Conforme se percebe, na década de 90 podem-se registrar dois grandes marcos 

históricos nas políticas públicas brasileiras: de um lado tem-se a ‘expansão’ da política de 

saúde sob a égide da Reforma Sanitária brasileira; por outro, essa se faz em contexto marcado 

pela égide e expansão do capitalismo no mundo, portanto como uma política  que se insere no 

mercado globalizado caracterizado, principalmente, pela modificação da estrutura produtiva 

no país. É o contexto neoliberal conduzindo a política do SUS, expondo-lhe a desafios e 

contradições. 

A política do Estado mínimo se concretiza em 1995 no Plano Diretor da Reforma do 

Estado, no qual o poder público sofre pesada redução em sua abrangência  e 

capacidade de intervenção na cena social, passando a ser representado como uma 

instância complementar voltada para a regulação do mercado.Subordinado às 

prioridades do ajuste fiscal, o patrimônio público, e em particular aquele voltado 

para execução de políticas sociais, sofre repetidos cortes expressos, por exemplo, na 

redução do quadro de servidores, gerando fortes e negativas repercussões no setor 

saúde.(GARNELO, 2004, p. 6) 

A política de saúde indígena não está isenta de sofrer as consequências desse modelo 

de política, tendo sua força de trabalho cada vez mais restrita em quantidade e qualidade, o 

que deu lugar a iniciativas de compra de serviços de saúde, particularmente através da 

terceirização da execução dos serviços e parceria público-privado. 

Para Garnelo (2004), no âmbito da saúde indígena, o Decreto 23/90, coerente com o 

que preconiza a Lei 8080/90, se sobressai como o instrumento legal que marca a retirada da 

política de saúde indígena da FUNAI, repassando para o Ministério da Saúde. 

Em 1992, realiza-se a IX Conferência Nacional de Saúde, na qual é denunciada as 

péssimas condições de saúde em que se encontram os povos indígenas. Em outubro de 1993, 

sobe a vigência do Decreto 23/90 realiza-se a II Conferência Nacional de Proteção à Saúde 

dos Povos Indígenas, na qual foi discutida a participação paritária de delegados indígenas e 

não indígenas e a definição de modelo assistencial tendo como base os DSEIs com autonomia 

administrativa (Port. GM/MS Nº 57/93). 

No que se refere especificamente ao processo de territorialização/delimitação dos 

DSEIs, a II Conferência também estabeleceu que deveriam ser considerados os 

determinantes geográficos (localização, formas e vias de acesso), técnicos (serviços 

profissionais disponíveis, capacidade operacional, perfil e dinâmica epidemiológica), 

populacionais e étnicos, e que estes limites seriam móveis, de modo a adaptarem-se 

constantemente à dinâmica de todos esses fatores. (VARGA et al. 2013, p. 145-146) 
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Figura 3  Mapa dos Distritos Especiais de Saúde Indígena - DSEI's no Brasil 

 

É importante frisar que a delimitação dos DSEIs do ponto de vista político, 

organizativo e estrutural, não foi uniforme em todo o Brasil, não se pautando em critérios 

técnicos, tendo seu diferencial marcado pelo processo de organização e articulação dos povos 

indígenas, como é o caso do Estado do Amazonas onde há uma maior visibilidade da questão 

indígena. Salvo algumas exceções, na região Nordeste, os DSEIs de Pernambuco e o DSEI 

Potiguara se destacaram com uma estrutura melhor, exatamente pelo processo de atuação do 

movimento indígena. (VARGA et al, 2013). 

A materialização da proposta dos DSEIs vai se consolidando entre marchas e 

contramarchas entre 1991 (com os DSEIs Yanomami e Leste de Roraima) a 2010, chegando 

no ano de 1999 com 34 DSEIs implantados, não por opção institucional, mas pelas pressões 

oriundas do movimento indígena e indigenista brasileiro. No período que vai de 1999-2010, 

em que a Funasa foi gestora da saúde indígena se deparou com inúmeras limitações e 

controversas na gestão. Dentre essas  destaca-se: 

A contratação de recursos humanos, sempre em caráter temporário – foi realizada em 

convênios firmados pela Funasa com organizações indígenas ou com municípios, 

através da descentralização orçamentária “fundo a fundo” do Ministério da 

Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/secretaria-sesai/mais-sobre-

sesai/9540-destaques 
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Saúde/Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), para o Fundo Municipal de Saúde dos 

municípios credenciados (VARGA, et al, 2013, p. 148) 

Para Garnelo (2004), as conclusões da II Conferência “reafirmaram a importância da 

gestão da saúde indígena pelo Ministério da Saúde, mas exigiram das autoridades condições 

de estrutura e financiamento para a concretização da disposição legal, cuja efetivação nas 

aldeias vinha ocorrendo. Ao designar o gestor federal como executor  das ações de saúde nas 

aldeias indígenas, o Decreto 23 gerou uma contradição insolúvel no Sistema Único de Saúde, 

que se descentralizava, redistribuindo pessoas e estrutura física para as secretarias municipais 

de saúde.  

A III Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em 2001, refirmou os 

princípios e diretrizes das conferencias anteriores e a IV Conferência realizada em 2006, veio 

priorizar o debate sobre o modelo de gestão da Política Nacional de Saúde Indígena. O quadro 

abaixo, ilustrado por Cardoso et al (2012, p. 923), visualiza sobre as quatro conferencias e 

seus objetivos: 

Conferências Nacionais de Saúde Indígena e principais objetivos 

Ano Conferencias Principais objetivos 

1986 I Conferência Nacional de Proteção à 

Saúde do Índio (Brasília, DF) 

Propor e discutir diretrizes relativas 

à saúde indígena (emerge a proposta 

de diretrizes para um subsistema 

com a criação de uma secretaria). 

1993 II Conferência Nacional de Saúde dos 

Povos Indígenas (Luziânia, Goiás) 

Definir diretrizes de uma política 

nacional de saúde para os povos 

indígenas e atualizar as 

recomendações da I conferência 

Nacional de Proteção à Saúde do 

Índio, em conformidade com o 

SUS. 

2001 III Conferência Nacional de Saúde dos 

Povos Indígenas (Luziânia, Goiás) 

Avaliar a implantação dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) e discutir questões relativas 

à segurança alimentar e a 

autossustentação. 
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2006 IV Conferência Nacional de Saúde dos 

Povos Indígenas (Caldas Novas, Goiás) 

Debater a produção da saúde, a 

proteção da vida e a valorização das 

tradições indígenas no território dos 

DSEI. 

Fonte: Elaborado com base em Funasa, 2006, 2007 por Cardoso et al (2012, p. 923). 

Em síntese, a política de Saúde Indígena caminha em meio a grandes dificuldades 

operacionais e de condução de gestão tendo, em 1994, sido revogado o Decreto 23/90, ocasião 

em que a FUNAI reassume a competência de gestor da saúde indígena através do Decreto nº 

1.141/94. Neste ano surge o Projeto de Lei, de autoria do então deputado e médico sanitarista 

Sérgio Arouca (já falecido), propondo a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

Mais tarde, em 1997, a Procuradoria Geral da República, de posse de denúncias quanto à 

situação crítica de saúde indígena, determina ao Ministério da Saúde que assuma a saúde 

indígena. Em 23/09/1999 é aprovada e sancionada a Lei nº 9.836, conhecida como “Lei 

Arouca”, que cria o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no contexto do Sistema Único 

de Saúde – (SASI/SUS). A referida Lei, dentre outras medidas, transferiu as ações de saúde 

indígena para a estrutura do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. 

Dentro dessa proposta o DSEI passa a ser o modelo central de gestão da saúde indígena 

estando ligado diretamente ao recém-criado Departamento de Saúde Indígena DESAI, em 

Brasília.  

 O recém criado DESAI, pertencente à estrutura da FUNASA é o órgão responsável 

pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações, especialmente no tocante às 

ações assistenciais de saúde e saneamento básico. A operacionalização das ações de saúde 

indígena teve como parceiro a Secretaria de Assistência a Saúde – SAS, responsável, também, 

pelo gerenciamento e interlocução dessa política de saúde junto aos municípios. A FUNASA, 

ao executar essa política, depara-se com muitas dificuldades de ordem técnica e operacional, 

considerando o nível de especificidade que apresenta e outras de ordem financeira e logística. 

Assim, após a promulgação da Lei Arouca, a Fundação Nacional de saúde 

(FUNASA), órgão do Ministério da Saúde, recebeu a responsabilidade de coordenar 

e executar as ações de saúde indígena. Sendo um órgão do governo federal, essa 

entidade dispunha de pouco pessoal próprio para desenvolver suas tarefas; assim, 

optou por subcontratar municípios e organizações não governamentais para realizar 

as ações de saúde em aldeias onde a FUNASA não contasse com rede própria. 

(GARNELO e PONTES, 2012,  p. 25) 

Observa-se que a Política de Saúde Indígena vive, em seu bojo, sucessivas 

contradições, marcadas essencialmente pela influência da política do Estado mínimo, o que de 
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certa forma, limita a capacidade de resposta dessa política às exigências organizativas do 

sistema de saúde implantado como também às carências da população indígena em suas 

demandas sócio-sanitárias, o que contribui para o acirramento do perfil saúde-doença nas 

aldeias indígenas. Tal fato originou inúmeras pressões por parte dos órgãos indigenistas, pelo 

Ministério Público Federal, pelas instituições não governamentais, ambientalistas e entidades 

internacionais no sentido de que o governo adotasse medidas que proporcionassem uma 

melhora nas condições de vida da população indígena, e uma das medidas tomadas foi a já 

citada implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DSEIs, em 1999. 

A FUNASA conduz a política de saúde indígena em meio a dificuldades técnicas, 

operacionais, além de limitações financeiras, de pessoal e logística, até março de 2010. Neste 

ínterim, a opção encontrada pelo órgão para viabilizar as ações e serviços de saúde indígena, 

foi a terceirização “viabilizada através de convênios com as prefeituras municipais, 

organizações indígenas e outras entidades não governamentais”. (GARNELO, 2004, p. 10). 

Segundo consta na teoria sobre esta questão, o maior entrave encontrado para viabilização do 

subsistema de saúde indígena foi a limitação de recursos humanos, tanto do ponto de vista 

quantitativo como qualitativo.  Foi com esta política que a FUNASA implantou (1999 a 2000) 

e operacionalizou os 34 DSEIs em todos os Estados brasileiros, com exceção do Piauí e Rio 

Grande do Norte. Nesses Estados, até então, não havia sido identificado a presença de 

indígenas nativos ou autodeclarados. Sua atuação foi marcadamente burocrática e 

centralizadora, na qual os DSEIs não dispunham de autonomia administrativa e financeira, 

vindo isso ocorrer apenas, de forma parcial e limitada, a partir de 2010. Outro agravante era a 

inexistência de uma rede articulada entre o subsistema de saúde indígena e as gerências 

estaduais e municipais do SUS. A exemplo, os indígenas que buscavam os serviços de saúde 

do SUS na rede de saúde de Teresina não tinham a garantia de seu atendimento, ficando estes 

sob os cuidados dos profissionais da Casa de Saúde do Índio - CASAI-PI. Conforme expressa 

um de seus técnicos “ainda trabalhamos sob a marca da ajuda, do favor e do tapinha nas 

costas ” (Diário de campo. Teresina, 07 de abril de 2015) para poder incluir os indígenas nos 

atendimentos de consulta médica, exames e internações. Tal relação não durou muito tempo 

até que a direção do SUS do município de Teresina iniciasse todo um processo de suspensão 

dos atendimentos da demanda indígena, sob a alegação de que não existia uma pactuação e 

nem repasse de recursos relativos aos indígenas atendidos na rede. Tal fato deu início a uma 

longa, difícil e estéril negociação entre o DSEI-MA e a Gerencia do SUS em Teresina, sendo 

que até a presente data não se apresentou nenhuma solução e/ou encaminhamento para o caso. 
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O atendimento continua como antes, isto é, na base do favor e do tapinha nas costas, sem que 

sejam estabelecidas regras para o referenciamento dos indígenas para a rede do SUS-Teresina. 

Tal fato vem ilustrar que o SASI-SUS ainda não encampou o Sistema Único de Saúde nos 

seus princípios e diretrizes, distanciando-se, principalmente, da equidade e da universalidade 

da atenção. 

No ano de 2010, a política de saúde indígena sai da estrutura da FUNASA através da 

Medida Provisória Nº 483/10, convertida na Lei nº  12.314/10/08/2010, que autoriza  a 

criação no Ministério da Saúde da Secretaria  Especial de Saúde Indígena - SESAI, a qual 

passa  a executar as ações da saúde indígena, até então desenvolvidas pela  FUNASA. 

Atualmente, a estrutura da SESAI segue o modelo antes desenvolvido pela Funasa, isto é, 

mantém a estruturação dos DSEI’s nos Estados, de forma mais ‘organizada’ e enxuta, porém 

ainda com limitações principalmente no que se refere aos recursos humanos qualificados para 

a operacionalização dos serviços, na implementação de informações epidemiológicas e na 

criação de um banco de dados e indicadores que possam colaborar com os gestores na tomada 

de decisão. Estes aspectos são essenciais para a implementação da política de atenção à saúde 

dos povos indígenas e, ainda assim, permanecem fora do debate nacional. 

Não obstante às dificuldades, o SASI-SUS tem avançado no que se refere à autonomia 

dos DSEIs, que passam a ser Unidade Gestora, gerindo seu próprio orçamento, ainda que 

limitado, mas, de certa forma, abre possibilidades para uma gestão mais conectada com a 

realidade das aldeias e as necessidades do próprio distrito para desenvolver sua política, nos 

seus aspectos básicos. Ficam de fora dessa perspectiva e centralizados na SESAI, os serviços 

de grande monta como licitações acima de quinhentos mil, contratações, concursos públicos, 

dentre outros. 

No entanto, seja enquanto FUNASA ou SESAI, o modelo de gestão ainda continua 

apresentando fragilidade na condução do processo, quer seja pela deficiência de pessoal 

qualificado, quer seja pelos complexos vínculos estabelecidos e assumidos pelas gestões com 

as entidades governamentais e não governamentais, bem como por ainda ter o vetor principal 

de estruturação do SUS, que é o município, poupado de assumir a condução do processo. Este 

fato que tem sido amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação, principalmente no que 

se refere à má gestão dos recursos públicos destinados à saúde indígena, à educação, dentre 

outras políticas indigenistas.  Para  Garnelo e Pontes (2012. p. 26), 
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A multiplicidade de entidades governamentais e não governamentais que atuam no 

subsistema gera uma dinâmica de gestão muito complexa, pois a disparidade de 

interesses, prioridades e formas de funcionamento dos atores institucionais 

envolvidos dificulta uma interação harmoniosa entre eles. 

Embora este modelo de gestão esteja sendo implementado pela SESAI desde 2010, é 

certo que não deverá ser diferente, caso não seja produto de uma escuta aos indígenas e 

indigenistas atuantes e comprometidos com a causa social dos índios. Neste sentido, é 

importante ressaltar que o modelo de saúde pública indígena deve ser adequado para prover, 

com eficácia, eficiência e efetividade o atendimento a essa população. 

4.1 Os limites e desafios do DSEI-Maranhão na atenção à saúde indígena 

 Atualmente, conforme já evidenciado, o SASI-SUS desenvolve seu modelo de 

atenção à saúde do índio centrado nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs, 

implantados desde 1999 para prestar atendimento a toda a população aldeada em terras 

indígenas. Segundo os autores Garnelo e Pontes (2012, p. 27), os DSEIs  formam uma “rede 

interconectada de serviços de saúde”. Pode-se verificar isso na figura abaixo. 

Figura 4 – Organização dos DSEIs e funcionamento do modelo assistencial de 

saúde indígena 

 

Fonte: DESEI-Maranhão. Janeiro de 2014 
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 Atualmente, são 34 DSEIs existentes no Brasil, estruturados em unidades sanitárias 

cujo atendimento se realiza por nível de complexidade crescente, a saber: os Postos de Saúde, 

que prestam atendimento básico de saúde na aldeia, funcionando apenas com um agente de 

saúde indígena. Tem subordinação direta aos Polos Base, localizados nas sede dos municípios 

responsáveis pela região cujas aldeias são a ele adstritas. Não há postos de saúde implantados 

em todas as aldeias. A grande maioria fica descoberta, sem assistência, sendo que as 

demandas indígenas são referenciadas para o posto de saúde da aldeia que está, 

geograficamente, mais próxima.  

Os Polos Base, localizados na sede dos municípios, funcionam como sede da atenção à 

saúde para as aldeias adstritas à região, é a unidade de maior complexidade para atendimento 

ao índio, no município. Nele contêm uma equipe composta por médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem (responsáveis pelo atendimento nas aldeias). A assistência na aldeia é 

efetuada através de visitas periódicas. Também compõem este modelo, as Casas de Saúde 

Indígena – as CASAIs, cuja principal atribuição é acolher e dar apoio aos pacientes indígenas 

e sua família em trânsito, situação de morbidade, devidamente encaminhados pelos Polos 

Base para tratamento de saúde, realização de exames e outros procedimentos que exija 

cuidado e acompanhamento.  

Finalmente, a Unidade de Referência, que está fora do Distrito Sanitário, pode ser 

representada por um hospital, ambulatório, dentro do SUS, onde o "paciente" indígena é 

encaminhado para receber tratamento, cuja resolutividade foge ao nível de complexidade das 

unidades anteriormente mencionadas. Desta forma fica evidente o modo de organização e 

operacionalização dos DSEIs. 

Não obstante à estrutura administrativa, a Política de Atenção à Saúde do Índio, 

apresentada, vem se caracterizando pela sua baixa efetividade junto aos indígenas, não 

mostrando indicadores que, de fato, venham colocar a saúde indígena em um ranking 

epidemiológico satisfatório. Tomando por base estudos avaliativos, realizados e publicados, 

mesmo de forma parcial, por técnicos e especialistas, Garnelo e Pontes (2012, p. 31) colocam 

que  

Nessas publicações, surge de modo recorrente a informação de que o atendimento à 

população aldeada é descontínuo e de baixa qualidade técnica, que há elevada 

rotatividade e/ou falta de profissionais para realizar o atendimento, ao lado da 

escassez de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das ações de 

saúde. Os autores também assinalam a descontinuidade do fluxo de recursos 
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financeiros repassados para os DSEI, além de problemas logísticos que dificultam o 

deslocamento de profissionais para atuar com regularidade nas aldeias.  

Tudo isto mostra que a política de saúde indígena é resultante de um conjunto de 

situações ainda mal definidas e com alto nível de precariedade o que, consequentemente, leva 

a um baixo nível de resolutividade e efetividade. O resultado é visível nos indicadores de 

morbidade e mortalidade indígena, na falta de agilidade e estrutura da rede de saúde indígena 

para dar conta da demanda, bem como na fragilidade do controle social que, muitas vezes, 

não tem acesso às informações necessárias à sua atuação, como aplicação dos recursos 

orçamentários e financeiros investidos, dados técnicos de saúde inconsistentes, pois ainda se 

trabalha com sub-registros, pouco fidedignos, que em nada, ou quase pouco, representam a 

realidade em seu contexto real, pois ainda convivemos com um Sistema de Informação em 

Saúde Indígena, com baixa transparência e fidedignidade nas informações epidemiológicas.  

Embora precários, os dados disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de 

morbidade e mortalidade três a quatro vezes maiores que aquelas encontradas na 

população brasileira geral.O alto número de óbitos sem registro ou indexados sem 

causas definidas confirmam a pouca cobertura e baixa capacidade de resolução dos 

serviços disponíveis. (BRASIL/FUNASA, 2002, p.10). 

 

Não obstante à informação institucional acima, feita no ano de 2002, infere-se, com 

base nos estudos de campo que, tanto na busca de informações documentais quanto nas 

entrevistas realizadas com os profissionais de saúde indígena, esta realidade ainda permanece. 

Neste caso, pode-se afirmar que os avanços no trato das manifestações da questão social 

indígena, sobretudo no que concerne ao processo saúde-doença, mais especificamente no 

tocante à saúde pública, ainda se fazem de forma muito lenta. Isto de certa forma é ruim para 

o serviço de saúde, principalmente quando se planeja ações que tenham seu foco centrado em 

indicadores. A epidemiologia é a alma desse processo, na medida em que os dados, 

convertidos em informações, tornam-se a bússola para a implantação, implementação, 

acompanhamento e avaliação das ações de saúde. 

No Estado do Maranhão, os indígenas são assistidos pelo DSEI - MA e a demanda 

populacional atendida por este órgão, atualmente, é de 31.711 indígenas (aproximadamente 

3,87% da população indígena do país), que vivem em 311 aldeias adstritas aos Polos Base, 

conforme descrito abaixo: 
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Tabela 1 – Demanda populacional atendida pelo DSEI-MA segundo o 

numero de aldeias por polo base  

POLO BASE Nº de Aldeias 

AMARANTE 62 

ARAME 62 

BARRA DO CORDA 95 

GRAJAÚ 65 

BOM JESUS DAS SELVAS 08 

MONTES ALTOS 

(KRIKATI) 

05 

SANTA INÊS 15 

ZÉ DOCA 12 

TOTAL 311 

Fonte: DSEI/Maranhão. Relatório Final. MÊS DE VACINAÇÃO DOS POVOS 

INDÍGENAS/ 2013 

Os povos indígenas atendidos por esses pólos pertencem às seguintes etnias: Gavião, 

Awá-Guajá, Guajajara, Guaraní, Kaapor, Kanela Apaniekra, Kanela Rankokramekra, Kraho, 

Krikati, Tembé e Timbira. O atendimento desses povos na área da saúde é feito por  Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI)  constituídas por médicos, enfermeiros, 

odontólogos, técnicos de enfermagem, agente de saúde bucal, agentes indígenas de saúde e 

agentes indígenas de saneamento, totalizando 25 equipes, em quantidade e qualidade ainda 

insuficientes. Até o momento, o DSEI-MA conta com apenas 7 médicos contratados para 

atender 31.711 indígenas (DSEI/MA, RELATORIO FINAL. MÊS DE VACINAÇÃO DOS 

POVOS INDÍGENAS ANO 3013), o que é insuficiente para a população indígena atual, 

considerando a proporção de  médicos por habitante. No Brasil, o indicador frequentemente 

utilizado nas abordagens de oferta de médicos  é a razão de profissionais por habitantes. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza como parâmetro ideal de 

atenção à saúde da população a relação de 1 médico para cada 1.000 habitantes. Para 

centros com uma rede de serviços bem estruturada, os técnicos defendem a 

ampliação deste parâmetro. De qualquer forma, a definição desta relação torna-se 

um importante recurso de mapeamento da distribuição de médicos no país. (  

http://www.portalmedico.org.br/include/biblioteca_virtual/abertura_escolas_medicin

a/007.htm )  
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Para a OMS, a realidade brasileira apresenta uma desproporção em relação à 

concentração desse profissional, sendo isto evidenciado entre as principais regiões do país, 

pois enquanto a região Sudeste apresenta uma taxa de 26 médicos para cada 10 mil habitantes, 

uma taxa bastante elevada se comparada ao parâmetro da OMS, na região Nordeste a taxa é 

de 12 médicos para cada 10 mil e no Maranhão essa taxa se apresenta como a pior do país, 

com apenas 7 médicos para 10 mil pessoas, “taxa equivalente à da Índia ou a do Iraque”. 

(Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-05-20/oms-alerta-para-o-baixo-numero-

de-medicos-no-brasil.html).  Acesso em 17 de agosto 2014. 

Todo o processo de contratação desses profissionais foi realizado pela Missão 

Evangélica Caiuá, através de convênio celebrado com Ministério da Saúde/SESAI, sendo que 

em 2014 já contavam com o Programa Mais Médico,do Ministério da Saúde, o que não 

resolveu o problema de deficiência desse profissional, apenas o amenizou. Dentre as áreas 

programáticas de saúde desenvolvidas pelo DSEI-MA, destaca-se: assistência farmacêutica, 

imunização, saúde da criança, DST/AIDS e hepatites virais, saúde da mulher, saúde do adulto, 

saúde bucal, saúde mental, tuberculose, hanseníase e vigilância alimentar e nutricional. 

(Fonte: DSEI/Maranhão. Relatório Final. MÊS DE VACINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS/ 2013) 

Diante dessas informações, pergunta-se: em que medida a política de saúde indígena 

tem dado conta das demandas sanitárias indígenas? Partindo desta indagação, é possível 

observar um fato concreto em relação às constantes mudanças por que tem passado a política 

de saúde indígena, mormente no que se refere à condução da gestão, que acomodando 

diversos interesses de cunho político, muito pouco procurou, de fato, adaptar-se às exigências 

da realidade indígena diante dos novos tempos. Nessa passagem, o que chama a atenção é até 

que ponto está sendo discutido e considerado o lugar (não lugar) do índio na organização 

política e administrativa do Estado brasileiro. 

4.2 Saúde indígena: degradação e pauperização? 

Sabe-se que, historicamente, os índios vêm sofrendo as consequências de um processo 

de barbarização que vai se caracterizando nessa dimensão espaço-tempo, na qual se 

encontram envolvidos por facetas nitidamente expressas na expropriação de sua cultura, na 

descaracterização do seu lócus e na precarização de suas relações de trabalho e de 

sociabilidade. Tudo isso tem favorecido a construção de novas “formas” de conviver e 

interagir com a sociedade nacional, ou conforme coloca Velho (1994, p.20), referindo-se às 

sociedades modernas, com as “redes de relações – network–que atravessam o mundo social de 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-05-20/oms-alerta-para-o-baixo-numero-de-medicos-no-brasil.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2013-05-20/oms-alerta-para-o-baixo-numero-de-medicos-no-brasil.html


95 
 

modo horizontal e vertical” resultando, em grande medida, no aparecimento de conflitos 

sociais que contribuem para a chamada “crise de identidade”, conforme eles mesmos já 

rotulam em suas falas, haja vista a luta por políticas de reconhecimento de suas 

particularidades, conviverem com várias contradições, inclusive a possibilidade de perda das 

raízes culturais. 

A pesquisa realizada com os índios da etnia Guajajara em Barra do Corda, Maranhão, 

mostrou que o contato com a sociedade nacional tem intensificado, em muito, o perfil de 

morbidade e mortalidade de indígenas no que tocante a doenças antes não identificadas nas 

aldeias, como a diabetes, a hipertensão e as patologias comportamentais que afetam, de 

alguma forma, o estado emocional dos índios. Dentre essas, está a depressão, o alcoolismo, o 

uso do crack e o suicídio.   

Tem parentes indígenas em Barra do Corda, que estou preocupado, porque isso 

nunca aconteceu com os Guajajara e de repente [grifo nosso] estão aparecendo com 

depressão, se drogando... a maconha era apenas para os rituais, pescaria. Mas hoje, 

eles já começam a comercializar, para consumir, e isso já muda tudo... (Sujeito 

YANOMAMI, p. 4) 

A  questão do alcoolismo, da depressão, das drogas e do suicido hoje vem crescendo 

de forma assustadora. A gente acha que tem a ver com essa falta de perspectiva. 

Gente, eles não têm emprego!. O mercado é preconceituoso aqui. Você não vê índio 

trabalhando no mercado local. Não tem!. [...] eles estão sem perspectivas e vão 

traficar. Aqui no Polo, a gente tem que ter o maior cuidado porque o pessoal vem 

mesmo atrás de maconha e se a gente não ficar atento, eles vendem mesmo. ( Sujeito 

KANELA p. 3). 

Entender a situação epidemiológica de saúde mental dos indígenas, no Estado do 

Maranhão, ainda é tarefa difícil, tanto pela inexistência de estudos contextualizados sobre o 

uso de SPAs como pelo fato de que o Sistema de Atenção à Saúde do Índio, o SASI/SUS, até 

o início de 2014, ainda não ter implantado um sistema de notificação desses agravos, sendo 

que todas as informações disponíveis, quando existem, estão sob forma de sub-registros em 

relatórios  técnicos, livros de movimentação diária, dentre outros. Nessa busca, foi possível 

identificar, dentre as unidades que prestam assistência ao índio, na Casa de Saúde do Índio de 

Teresina - CASAI
25

, uma pequena amostra de como esta situação vem se desenvolvendo. No 

Livro de Registros de entrada e saída de indígenas da Casa de Saúde do Índio de Teresina- 

                                                           
25

Casa de Saúde do Índio - CASAI/Teresina – Piauí, instância que compõe a estrutura administrativa do DSEI-

MA. Que presta assistência ao índio através de seus  polos bases, a saber: Amarante com 62 aldeias, Arame com 

62 aldeias, Barra do Corda com 95 aldeias, Grajaú com 65, Bom Jesus da Selva, 8 aldeias,  Montes Altos 5 

aldeias, Santa Inês, 15 aldeias e Zé Doca com 12 aldeias. Considerando dificuldades na captura de dados, junto 

as outras CASAI’s, principalmente pela ausência de informação, analisaremos somente as informações da 

CASAI de Teresina-Piauí, por se constituir, inicialmente, em nosso objeto de estudo. A CASAI-Teresina, e está 

subordinada ao Pólo Base de Barra do Corda-Maranhão. Sua finalidade é prestar serviço de assistência à saúde 

aos indígenas que demandam o Polo de Saúde de Teresina, para tratamento de saúde. 
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CASAI, verificou-se que no período de  2008 a 2013 foram assistidos, somente por esta 

entidade, cerca de 5.530 pacientes indígenas, dentre esses: 1.996 enfermos, 3.534 

acompanhantes, sendo que o maior fluxo de demanda ocorreu no período de 2008 a 2010, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 2- Atendimentos de indígenas referenciados para a CASAI-Teresina 

( 2008 a 2013) 

ANO ENFERMOS ACOMPANHANTES TOTAL 

2008 457 976 1433 

2009 424 793 1217 

2010 332 636 968 

2011 200 439 639 

2012 319 690 1009 

2013 264 380 644 

TOTAL 1996 3534 5530 

Fonte: Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro da 

CASAI-Teresina-PI. Ano: set/2013 

No gráfico 2, abaixo, percebe-se no período de 2008 a 2013, que a etnia Guajajara se 

sobressai com o maior número de indígenas referenciados para a CASAI-Teresina, para serem 

atendidos pelo SUS ou rede conveniada, para tratamento de saúde, com cerca de  1.560  

indígenas no período, seguida da etnia Kanela com 377 indígenas. Tal fato se justifica por ser 

a etnia Guajajara mais populosa e ter seu fluxo de demanda espontânea direcionado,  dentre as 

outras CASAI’s do Maranhão, para a CASAI de Teresina. 
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Gráfico 2 -  Número de indígenas referenciados à CASAI-Teresina, por etnia, no período de 

2008 a  2013 

 

 

Fonte:Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro da CASAI-

Teresina-PI. Ano: set/2013 

Em relação às especialidades médicas mais procuradas  e de acordo com as principais  

patologias apresentadas, observa-se que os transtornos mentais (CID 10) identificados nas 

especialidades neurologia (5,34%)  e  psiquiatria (1,83%) se sobressaem com 7,17% do total 

da patologias encaminhadas à Casa do Índio para atendimento na rede do SUS, em Teresina.   

Gráfico  3 -  Demandas indígenas dos polos base do Estado do Maranhão  à CASAI-

Teresina, segundo especialidade médica no período de 2008 a 2013. 

 

 
  

 
 

 
 

        

         

         

         

          

 

 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro 

da CASAI-Teresina-PI. Ano: set/2013 
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No entanto, embora com um percentual pequeno em relação a outras patologias como 

demandas por Clínica geral (7,47%), Ortopedia (5,95%) e Urgência (19,02%), as doenças 

neurológicas e psiquiátricas chamam a atenção pela necessidade de uma maior investigação, 

não só no seu aspecto clínico, mas, sobretudo, nos aspectos comportamentais, culturais e 

sociais que, embora com a política de saúde mental implantada, esses agravos ainda são 

trabalhados de forma assistemática e artesanal, pela política de saúde local. No que se refere 

aos transtornos mentais percebe-se que foi acometido um maior número de pessoas do sexo 

feminino, com faixa etária  entre 20 a 59 anos, conforme mostram os gráficos abaixo. 

Gráfico 4 - Indígenas acometidos por transtorno mental segundo sexo (2008 a 2013) 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

          
 

         

 

 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro da CASAI-

Teresina-PI. Ano: set/2013 

        Segundo o relatório da OMS sobre a saúde no mundo,  

A maioria dos estudos chegou à conclusão de que a prevalência  geral de 

transtornos mentais é aproximadamente a mesma no sexo masculino e 

feminino. As diferenças porventura existentes são explicadas pela distribuição 

diferencial dos transtornos. Os transtornos mentais graves são também mais ou 

menos igualmente comuns, com exceção da depressão, que é mais comum no 

sexo feminino...” (OMS, 2001, p. 21) 

Segundo este mesmo relatório, “em contextos de atenção primária, os diagnósticos 

mais comuns são depressão
26

, ansiedade e transtornos do uso de substâncias” (OMS, 

2001, p. 21), estando estes presentes na vida do indivíduo, isoladamente ou articulados 

com outras manifestações clínicas, isto é, em comorbidade. De qualquer forma, esses 

        

                                                           
26

 Segundo a OMS, a “depressão se caracteriza por tristeza, perda de interesse em atividades, diminuição da 

energia. Outros sintomas são a perda da confiança e autoestima, o sentimento injustificado de culpa, ideias de 

morte e suicídio, diminuição da concentração e perturbação do sono e do apetite”. (OMS, 2001, p. 28) 
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transtornos exercem um significativo impacto sobre a vida dos indivíduos, das famílias e 

da comunidade. Os sentimentos de incapacidade e discriminação concorrem para o 

agravamento de cada caso em particular associando a isto outros fatores como o stress, a 

alteração da rotina familiar e as restrições às atividades sociais.Tudo isso impõe ao Estado 

e à sociedade "uma carga de agravos indesejáveis e extremamente dispendioso, que 

acometem os indivíduos em todos os domínios de sua vida" (BRASIL, 2004, p. 16). 

Gráfico 5 - Pacientes indígenas referenciados à CASAI-Teresina com transtorno  

mental por idade no período de 2008 a 2013 

 

 

     

 
 

        

         

         

         

         

         

          

 

 

 

 

Fonte: Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro da CASAI-Teresina-PI. 

Ano: set/2013 

Conforme relatório de gestão da FUNASA (2005), no item referente ao componente 

de gestão da Casa de Saúde do Índio - CASAI-Teresina, nota-se que as patologias e queixas 

mais comuns apresentadas pelos indígenas à  rede de saúde de Teresina são as pneumonias, 

como principal causa de demanda da população infantil de 0 a 10 anos (33.33%).  Por sua 

vez, na população adulta de 20 a 29 anos, observa-se uma frequência maior de patologias 

como DSTs/AIDS e tuberculose pulmonar (11.11%). Na faixa etária de 30 a 39 anos 

aparecem mais uma vez as DSTs/AIDS,  com 17%, seguidas de neuroses/psicoses com 5,5%. 

No relatório citado, é comum identificar na população de 40 anos ou mais o aparecimento de 

queixas correlacionadas a agravos como hipertensão arterial, fratura óssea, hipertrofia 

prostática, cardiopatias, diabetes, lúpus eritematoso, dermatoses, dentre outros. Ressalta-se, 

ainda, a partir do referido documento, a coexistência de outros agravos como: suicídio, 

consumo arriscado de SPAs e a depressão. Esta comorbidade chegou a alcançar em torno de 

5,0% do total das patologias apresentadas pelo referido documento, naquele ano. 
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Consta no Relatório de Gestão da FUNASA, referente ao ano de  2007, quando a 

CASAI-Teresina dispunha em sua estrutura de um serviço de psicologia implantado, o 

registro dos seguintes procedimentos: 146 (cento e quarenta e seis) consultas psicológicas, 

185 (cento e oitenta e cinco) psicoterapias de apoio familiar, 29 (vinte e nove) terapias de 

auto-ajuda e 72 (setenta e duas) terapias de aconselhamento no período de 2009 até julho de 

2011.Todas essas intervenções estão concentradas nas etnias Guajajara e Kanela - Maranhão, 

que residem nos municípios de Barra do Corda e Grajaú. Ainda segundo os dados 

apresentados pela CASAI-Teresina, 80% dos casos de psiquiatria registrados naquele ano,  

são da etnia Guajajara. Não obstante a esse perfil de atendimento, não se evidenciou no 

documento quaisquer correlação dos atendimentos psicológicos com as estruturas de vida dos 

indígenas sendo, neste caso, ignorados os determinantes sociais que interagem no processo 

saúde-doença. No  período de 2008 a 2013, identificou-se que dentre as demandas motivadas 

por transtornos mentais sobressaiu-se, conforme gráfico 6 os episódios depressivos e com 

maior incidência na população feminina, seguida dos Transtornos Não Especificados (F99). 

Entretanto, é comum, também, se observar o aparecimento de Transtornos Comportamentais 

pelo uso abusivo de SPAs. 

Gráfico  6 – Caracterização e intensidade dos transtornos mentais em 

indígenas (TMI) atendidos pelo Polo de Barra do Corda-MA 

 

 
 

           
            
            
            
             
 
 
 
 
 

            

 

Fonte: Dados produzidos pela autora através de pesquisa documental/Livro de Registro da CASAI-

Teresina-PI. Ano: set/2013 
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dados às dificuldades  de atendimento pela rede do SUS de Teresina o que, provavelmente, 

tenha contribuído para reprimir a demanda. 

De acordo com o relatório de gestão da FUNASA (MS/FUNASA,2009), dentre os 424 

atendimentos registrados na CASAI-Teresina, naquele ano, nas diversas especialidades 5 

(cinco), cerca de 1,1%, foram de indígenas para a especialidade Psiquiatria na  rede de saúde 

de Teresina. Esses casos estão relacionados aos transtornos mentais por uso de SPAs e 

depressão. Os mesmos episódios são verificados no ano de 2010 quando foram registrados 7 

(sete) atendimentos de psiquiatria, com diagnóstico de depressão, outros TMI ocasionados por 

álcool e outras drogas. No ano de 2011, só no período de janeiro a julho, foram realizados 4 

(quatro) atendimentos psiquiátricos pelas mesmas causas. Conforme se observa, a presença de 

casos de TMI vai aumentando, sem considerar os casos encaminhados a outros centros de 

atendimento à saúde indígena no Estado do Maranhão, bem como os casos de demanda 

reprimida. No gráfico 7 a seguir, observa-se que os casos referenciados de TM em indígenas 

do Polo de Barra do Corda  a Teresina estão localizados, em sua maioria, nas aldeias  das 

etnias Guajajara e  Kanela. Nesta última, os casos estão concentrados nas aldeias  Escalvado e 

Sabonete dos Leões. 

Gráfico  7- Casos de transtornos mentais em indígenas dos Polos base do 

Maranhão, por aldeia, encaminhados à CASAI-Teresina no período  de 2008 a 

2013, por aldeia. 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                        Fonte: Dados produzidos pela pesquisadora através de pesquisa documental/Livro de Registro da CASAI-

Teresina-PI. Ano: set/2013 

A busca por tratamento de saúde coloca  o Polo de saúde de Teresina como palco de 

acolhimento a essas demandas, que são referenciadas para a rede do SUS ou rede privada 

conveniada,  de acordo com o nível de complexidade que apresentam. Atualmente, a porta de 
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consultas do SUS, pois conforme já evidenciado, não existe pactuação, mas vem ocorrendo 

através da Unidade Básica de Saúde (UBS) onde o referenciamento é feito, de acordo com a 

patologia, para as seguintes unidades de saúde; a) Unidades de Alta complexidade: Hospital 

Getúlio Vargas – geral; Hospital Infantil Lucídio Portela, Hospital de Doenças Tropicais 

Natan Portela,  Hospital Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Areolino de Abreu, e 

como unidades de média e alta complexidade:  Hospital  Parque Piauí, Hospital e Maternidade 

do Buenos Aires,  Hospital do Mocambinho e Hospital da Primavera. Os casos de transtornos 

mentais  tem como unidade de referência o Hospital Areolino de Abreu e o  CAPS adulto 

situado no bairro São João, na zona leste de Teresina e o CAPS AD  situado, no Monte 

Castelo, na Zona sul, onde os indígenas com TM passam por tratamento ambulatorial e, após 

as sessões, retornam à CASAI e, consequentemente, às suas respectivas aldeias, para 

acompanhamento no CAPS no seu município de origem. 

Na escuta aos indígenas se observa, através de suas falas, que essa realidade não é só 

complexa como também dinâmica, cujos agravos vão se prolongando em quantidade e 

intensidade, fazendo recrudescer tanto patologias não mais existentes como o aparecimento de 

novas patologias.  

Então esses contatos fizeram aumentar também o número de diabéticos e 

hipertensos, cárie dentária, porque eles consomem muito biscoito recheado, 

refrigerantes, doces, balinhas, salgadinhos... eles mudaram drasticamente seus 

hábitos de vida, o modo de se alimentarem.[...] ultimamente está aparecendo muito 

câncer entre eles, a gente sabe que tem a predisposição genética mas, também, tem a 

questão da alimentação, do fumo (de rolo), tomam muito café, usam muito sal, não 

pescam, não criam galinha.... a fonte de subsistência desapareceu, eles se 

acomodaram com os benefícios do governo, Bolsa Família. Então é melhor plantar 

ou ir comprar o que já está pronto? Vai pelo mais fácil!... E isso tem acarretado 

fome, muita fome...[pausa],  você vê muitas crianças desnutridas... o índio tem 

passado muita fome porque ele não tem mais como se manter. (Sujeito KANELA, p. 

4) 

A leitura dessa realidade mostra que existe um perfil sócio-sanitário preocupante,  pois 

na medida em que os indígenas vão  intensificando seus contatos com a sociedade nacional, 

os serviços de saúde não acompanham a fisiologia da doença, sua compreensão  e 

funcionamento. Isto é, sua natureza e processamento, no meio indígena. Há um 

desconhecimento do processo saúde-doença, sua temporalidade histórica e consequentemente 

dos meios de enfrentamento. A tendência é se estabelecer um verdadeiro 'desencaixe' nos 

comportamentos, percepções e atitudes dos indígenas. 

Diante do exposto, infere-se que a atual situação de saúde no meio indígena evidencia 

uma crise sócio-sanitária que vai se agravando em intensidade e velocidade, trazendo novos 
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desafios às políticas públicas, impondo às instituições de saúde não só a necessidade em 

redirecionar seu foco de atuação diante da realidade que se descortina,  como também em dar 

um maior dinamismo à gestão e condução de sua política de saúde. Neste sentido, faz-se 

necessário não só a contextualização da situação-problema, mas sua identificação precoce e 

seus respectivos direcionamentos. 

O diagnóstico e o tratamento precoce da dependência de álcool têm papel 

fundamental no prognóstico deste transtorno, o que se amplia em uma perspectiva 

global de prevenção e promoção da saúde, e se agrava ao constatarmos que, de uma 

forma geral, há despreparo significativo e desinformação  das pessoas que lidam 

diretamente com o problema, sejam elas usuários, familiares, sejam profissionais de 

saúde (BRASIL, 2004a, p. 16). 

Historicamente, os índios vêm sofrendo as consequências de uma barbárie social 

envolvidos por facetas nitidamente expressas na expropriação de sua cultura, na 

descaracterização do seu lócus, na precarização e extensão de suas relações de trabalho, na 

convivência com novos hábitos e costumes, dentre outros. Tudo isso tem favorecido o 

aparecimento de novas “formas” de conviver e interagir com a sociedade nacional resultando, 

em grande medida, no aparecimento de conflitos sociais, culminando para o que chamamos de 

“crise de identidade”, conforme os sujeitos da pesquisa já rotulam em suas falas, haja vista na 

luta por políticas de reconhecimento de suas particularidades, conviverem com várias 

contradições, inclusive perdas de raízes culturais. 

Conforme já evidenciado, embora o DSEI-Maranhão ainda não tivesse até início de 

2014 estruturado e implantado junto ao Programa de Saúde Mental um sistema de notificação 

e tratamento das informações em torno dos transtornos mentais e outros agravos, é possível 

observar, mesmo pelos sub-registros apresentados pelo órgão, através do Sistema de 

Informação da Atenção da Saúde Indígena (SIASI), que alguns indicadores trabalhados pela 

CASAI-Teresina, demonstram que algo não anda bem entre a saúde mental das etnias naquele 

Estado.  

Assim, no período de 2009 a 2013, foram identificados, através de sub-notificação, um 

total de 360 casos de transtornos mentais por ingestão de álcool
27

, sendo que desses, 62% são 

em homens e 38% em mulheres. Somam-se a isto o aparecimento de outros transtornos 

mentais e comportamentais (CID F00-F99) que, segundo o próprio DSEI-MA, pela ausência 

de capacitação das equipes de campo, acabam registrando a maioria dos casos de Transtornos 

                                                           
27

 Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a questão do uso do álcool é preocupante. "Ao analisarmos alguns 

dados correlatos e relativos aos custos decorrentes, vemos que os custos decorrentes do consumo de álcool são 

de grande magnitude.  [...] no ano de 2001, tivemos no Brasil 84.467 internações para o tratamento de problemas 

relacionados ao uso de álcool, mais de quatorze vezes o número de internações ocorridas por uso de outras 

drogas." (BRASIL, 2004, P. 17). 
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Mentais (TM) como se fossem unicamente Transtornos Orgânicos (TO). No mesmo período, 

foram notificados 15 suicídios
28

, sendo observada uma evolução no número de episódios a 

cada ano, principalmente em 2013, cujo número de casos chegou a 42% em relação aos 

últimos quatro anos (2009-2012), conforme o quadro abaixo, apresentado pelo órgão. 

Quadro 1 - Distribuição dos casos de suicídios entre as etnias indígenas do Maranhão 

por Polos de Saúde  

POLOS/ANO AMARANTE ARAME BARRA DO 

CORDA 

GRAJAÚ SANTA 

INES 

ZÉ DOCA 

2009 1   1   

2010    2   

2011   1 1   

2012 1  1 1   

2013  1 2 2  1 

FONTE: SIASI/2014. Informação fornecida pelo DSEI-MA, em fevereiro de 2014. 

Segundo o relatório da OMS (2001, p. 38), “o suicídio é uma das principais causas de 

morte de adultos jovens. Situa-se entre as três maiores causas de morte da população de 15-34 

anos”. Informa ainda o relatório que “dentre os transtornos mentais que levam ao suicídio o 

mais comum é a depressão” (OMS, 2001, p. 38) podendo acontecer, também, pelo uso de 

substâncias como álcool e outras drogas.  

No que se refere à população indígena, Souza e Ferreira (2014, p. 1064) inferem que, 

"no Brasil, há indícios de que alguns povos indígenas apresentam taxas de mortalidade por 

suicídio significativamente superiores às taxas nacionais e regionais" e que essa é uma 

categoria que apresenta sutilezas na sua compreensão considerando que não se trata apenas de 

uma categoria biomédica, mas, é, sobretudo, uma categoria subjetiva da qual os índios se 

apropriam para denotar simbolicamente  a relação vida-morte. Tal compreensão mostra que é 

preciso analisar os suicídios em indígenas dentro de um contexto e sob diferentes aspectos. 

Sobre esta questão Durkheim (1983) menciona que, 

[...], em vez de vermos neles apenas acontecimentos particulares isolados uns dos 

outros e que necessitam cada um por si de um exame particular, considerarmos o 

conjunto dos suicídios cometidos numa sociedade dada, o total assim obtido não é 

                                                           
28

 Segundo o relatório da OMS (2001, p. 37), “o suicídio resulta de um ato deliberado, iniciado e levado a cabo 

por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa de um resultado fatal. O suicídio constitui hoje um 

grande problema de saúde pública. [...] a taxa de suicídio é quase universalmente mais alta entre homens em 

comparação com mulheres, por um coeficiente agregado de 3,5:1” 
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uma simples soma de unidades independentes, um todo de coleção, mas constitui em 

si um fato novo e sui generis, que possui a sua unidade e a sua individualidade, a sua 

natureza própria por conseguinte, e que, além disso, tal natureza é eminentemente 

social. (DURKHEIM, 1983, p. 169) 

Desta forma, pode-se inferir que o suicídio em indígenas, embora apresente a 

associação com a embriaguez, com a depressão e outras como motivação principal, estas não 

são senão a sua causa aparente, por essa razão "deve ser compreendido como um fenômeno 

complexo de natureza histórica, cultural, individual e coletiva, e que se expressa numa síntese 

biopsicossocial" (MINAYO, 1998 apud SOUZA E FERREIRA, 2014, p. 1065). É preciso 

investigar, como afirma Durkheim, “o elemento social do suicídio”, sua tendência e relações 

com outros fatos sociais. Mas, o que é o suicídio? Um ato de desespero para aquele a quem a 

vida já não interessa mais? Durkheim, em sua obra O Suicídio (1983),  afirma que, “Chama-se 

de suicídio todo caso de morte  que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou 

negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia dever produzir este 

resultado”(DURKEHEIM, 1983, p.167). Para o autor, no suicídio, há uma decisão individual 

e consciente praticada pelo sujeito, culminando com sua própria morte. Porém, tal decisão 

está circunscrita a um contexto. Souza e Ferreira (2014), ao discutirem o mito do Jurupari , 

difundido entre os povos indígenas do Alto Rio Negro (AM), enfatizam a dificuldade na 

análise do comportamento suicida em indígenas, pois tal fenômeno pode acontecer por fatores 

diversos, citando o caso dos Tikunas  identifica-se  que vão desde a "perda da razão" por 

ingestão de grandes quantidades de bebidas alcoólicas, até a existência de conflitos 

envolvendo familiares. Este fato pôde ser identificado, nesta pesquisa, pelos sujeitos do grupo 

pesquisador: "[...] aqui nós já tivemos, só no ano passado,  três casos de suicídios, todos 

envolvendo o uso de álcool. Um deles, foi na aldeia onde eu trabalho, o filho discutiu com a 

mãe, foi beber e a noite se enforcou" (GRUPO PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda/MA, 

2014).  

O consumo do álcool, embora seja um agravante, recaindo sobre ele as motivações ao 

suicídio, não pode ser visto de forma isolada quando se trata de realidade indígena, pois  

como colocam  Souza e Ferreira (2014, p. 1069), "[...] a questão do consumo de álcool está 

possivelmente associada a uma série de aspectos que contribuem de modo complexo para 

diferentes configurações do fenômeno de suicídio em comunidades indígenas particulares." 

 Embora o Quadro 1, anteriormente identificado traga dados brutos, é notório que os 

indígenas vivem uma realidade espaço-temporal na qual estão expostos a todo tipo de 

agravos. Além dos transtornos mentais ocasionados pelo uso de SPAs, identifica-se o 
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aparecimento de outros agravos como o acirramento do estado de pobreza e o aparecimento 

de doenças como  DSTs, AIDS, tuberculose, hipertensão, câncer e doenças não transmissíveis 

que, com o passar dos anos e a intensificação dos contatos interétnicos, fluem com 

intensidade e rapidez, configurando um novo perfil de morbidade e mortalidade entre esses 

povos.  

Olha, esse processo de globalização é necessário para nós, enquanto não indígenas, 

como ele é necessário para os povos indígenas. [...]. Então eu creio que a 

globalização é necessária para que a gente cresça, se desenvolva, tenha ideia critica 

da vida e do mundo, porque eu percebo que aquilo que você faz ali no seu 

lugarzinho, da forma como você faz, se torna universal. [...] Mas, infelizmente a 

gente tem a AIDS, que entrou nas aldeias indígenas e agora o álcool e o crack, este é 

uma substância que na primeira tragada o individuo já se viciou [...] hoje os índios 

também disputam território para venda de drogas e, infelizmente, o crack já chegou 

aqui no Maranhão. (Sujeito PATAXÓ, p.10). 

Como registrado pelo sujeito Pataxó, com a globalização os contatos interétnicos 

ficam vulneráveis, fragilizados, mesmo havendo “áreas protegidas” para o segmento indígena. 

Nesse contexto, o que há de mais perverso se generaliza para a maioria do grupo, sem que o 

governo tenha controle. É neste aspecto que fica evidente a posição de Giddens (1991, p. 27), 

quando afirma que “o que estrutura o local não é simplesmente o que está presente na cena; a 

”forma visível” do local oculta as relações distanciadas que determinam a natureza”. Assim, 

observa-se que local e global se interpenetram a partir de uma relação espaço-tempo, 

fornecendo arranjos e combinações que funcionam como engrenagem de uma nova estrutura 

histórica, dessa vez não mais genuína das relações locais, mas do mundo. Nesse contexto, 

percebe-se o encontro dos indígenas com o mundo circundante, pós-moderno, com todas as 

suas nuances e matizes, ambivalências e paradoxos. É o índio envolvido pela sociedade de 

mercado, pela lógica do consumo, do ser e do ter. É a tecnologia adentrando a aldeia, 

informando e formando novas ideias, opiniões e sentidos. São novas formas de ser 

interagindo e reestruturando o local ‘dando uma nova cara’, um novo ritmo às relações.  

Contudo, entre nuances e matizes é comum, entre os sujeitos da pesquisa, se perceber 

uma certa demonização das SPAs na medida em que reforçam os aspectos negativos do seu 

consumo e por serem mais evidentes e terem um impacto maior na estrutura de vida dos 

indígenas. 

Então, o álcool que é uma outra droga (embora lícita), que o governo permite, tem 

dizimado aldeias inteiras. A globalização traz esse lado perverso da droga, da 

marginalização social e a gente devia estar se preocupando bem com essas coisas, 

discutindo essas coisas, devia estar revendo essas políticas públicas. O alcoolismo 

devia ser  tratado de uma maneira mais sistemática. [...] A globalização, eu creio, 

que é muito boa, mas ela traz esse lado perverso do álcool, da droga, da prostituição, 
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que de uma certa maneira, os índios na sua sentença social (grifo nosso) ainda não 

têm elementos para se proteger disso.(Sujeito PATAXÓ, p.10). 

O que é a sentença social? Essa resposta é dada pelo  sujeito Pataxó que  em seus 29 

anos de militância no indigenismo brasileiro, aponta para as circunstâncias de envolvimento 

do índio com a sociedade nacional, um processo que em pouco mais de meio século ganhou a 

marca da imposição, da força e, consequentemente, de muitos conflitos, na medida em que  se 

encontra envolvido, compulsoriamente, pela necessidade de adaptação e inserção em uma 

sociedade de mercado, sem fronteiras, sem limites. Com isso, não se advoga o isolamento do 

índio, mas de reconhecê-lo no âmbito da sociedade, como cidadão de direito, com sua cultura, 

seus valores e, principalmente, recuperando aspectos essenciais à afirmação de sua identidade.  

A sentença social de que fala o sujeito acima expressa, dentre outros aspectos, os 

diferentes conflitos vivenciados pelos indígenas na era pós-moderna no que se refere aos 

aspectos ligados à terra e à sua identidade – categorias intrínsecas à realidade indígena. Vale 

lembrar que, historicamente, e de acordo com o já exposto na seção 3, o interesse pelo 

indígena nos primeiros séculos da formação da sociedade brasileira emerge em função da 

necessidade de sua mão de obra e pela mercantilização e capitalização de suas terras. Tal fato, 

uma vez manifestado e consumado, desestabiliza toda uma relação com seu projeto de vida, 

pois é certo que a terra para o índio está além da terra para morar; é a terra para trabalhar, 

cultuar seus ancestrais, garantir identidade, tem relação com seu universo de vida. Isto fica 

claro nas falas dos sujeitos ao afirmarem que “... os índios buscam no passado aquilo que eles 

são. O território é exatamente o ambiente, o hábitat natural onde aquilo que ele é se manifesta 

na sua forma mais orgânica, mais expressiva” (Sujeito PATAXÓ p. 9). A ausência da terra na 

vida do índio é como perder sua própria identidade. 

Darcy Ribeiro (1976) ilustra bem esta questão ao enfatizar em seu romance Maíra, que 

Avá, índio da aldeia Mairum, no Amazonas, uma vez catequizado para ser padre, teve que se 

ausentar da sua aldeia por longos anos e, ao retornar na condição de vigário, “sentiu-se como 

tivesse perdido sua alma”. Embora seja uma obra de ficção, é certo que o autor a escreveu a 

partir de suas convicções como pesquisador e militante da realidade indígena. Dessa forma, 

deixa claro que essa noção de perda e de conflito sofrida pelos indígenas persiste desde o 

início do processo de formação do povo brasileiro. Hoje, percebe-se que não se está diante de 

uma ficção, mas de um a realidade. A alma é, nesse aspecto, constitutiva da identidade, a 

fonte de reconhecimento do Eu, portadora dos encantos, saberes, forças e dinamismos que 

movem o povo indígena. Perder a alma (terra) significa perder suas origens, sua cultura, seus 
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hábitos e, principalmente, a terra que é, para o índio, o seu espaço de vida, de ancestralidade, 

de identidade, onde ele sente verdadeiramente o que é com um sentido de pertencimento e 

inclusão. A terra é o lócus onde o seu Eu se manifesta de forma livre, sem dor, sem 

preconceito e sem discriminação. No entanto, a “sentença” auferida aos povos indígenas tem 

intensificado esse sofrimento, tendo seu alicerce no avanço e na interiorização do capitalismo 

sobre as terras indígenas em cujo movimento não mais são tidas como sinônimo de 

ancestralidade, mas como objeto de disputa pela ação dos agentes externos, pela força do 

sistema capitalista, se constituindo, para o capitalista, em reservas de valor  e de mercado.  

A maior terra indígena, no Maranhão é a Cana Brava Guajajara. São terras 

descontinuas e entre uma e outra você ver aquelas fazendas de eucalipto. Ali eles 

ficam sem caça para alimento e seus rituais. Os rios ficam contaminados, eles não 

têm a tecnologia de pesca.  A calha do rio baixa muito e eles não podem mais 

praticar a canoagem e começam a pescar de rede igual ao branco. Começam  

também a comprar o peixe, porque é muito mais fácil. Ele começa a não mais caçar. 

( Sujeito NHAMBIQUARA, p. 2) 

Nessa perspectiva de sentença social cogitada pelo sujeito Pataxó, também 

identificada em outros sujeitos, diz respeito a vários aspectos, dentre eles: a) a terra como 

elemento de ancestralidade e o seu processo de ilhamento pelas fazendas e projetos agrícolas; 

b) o assoreamento e a contaminação dos rios, que depois da terra é uma de suas principais 

fontes de sobrevivência e lazer. Tal fato faz com que o índio migre, ‘socialize’ boa parte de 

seus hábitos e costumes para a sociedade nacional, e neste movimento ele também adquire 

formas de viver e hábitos extra-culturais, como é o caso da substituição da canoagem, pesca 

típica do  indígena, pela pesca de rede utilizada pelos não índios; c) a inserção dos índios nas 

relações de troca, compra e venda de sua força de trabalho como forma de garantir a 

subsistência, tendo assim, “acesso” à compra de mercadorias de primeira necessidade para o 

“sustento” de sua família (alimentos, medicação, vestuário e outros). Percebe-se que, aos 

poucos, na busca das condições de sobrevivência, o indígena vai se relacionando com o 

“diferente”, o “dominante” e construindo novas formas de relações diferentes do seu estilo de 

vida. 

José de Souza Martins (1986) identifica três grandes agentes por meio dos quais o 

povo indígena tem travado suas lutas, tentando resistir, de alguma forma, ao embate pelo uso 

de suas terras. 

As terras indígenas têm sido alcançadas de formas diferentes pela ação de três 

agentes distintos. Os primeiros são os grandes proprietários e empresários, 

particularmente os beneficiados pelos incentivos fiscais. As primeiras vítimas foram 

os índios Xavantes, pacificados em 1946, e cujas terras foram logo ocupadas por 

fazendeiros que haviam obtidos concessões territoriais do governo. [...]. Outro 
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agente tem sido o Estado, com seus grandes projetos econômicos, construções de 

estradas, hidroelétricas, ferrovias. Há, enfim, as empresas mineradoras e os 

garimpeiros interessados nos recursos minerais das terras indígenas. (MARTINS, 

1986, p. 28) 

No Estado do Maranhão, a ação dos agentes externos pode ser observada pela 

presença de empresas que exploram a plantação de eucaliptos nas regiões que fazem fronteira 

com as terras indígenas; pela abertura da BR 226
29

e a rodovia estadual MMA 238;  pela 

presença dos investimentos governamentais e pela ação das mineradoras.  

No início do governo Juscelino Kubistchek vai passar a BR 226, uma estrada que 

passa dentro das terras indígenas, principalmente na área  de Barra do Corda (MA) a 

Grajaú (MA). Este é o período desenvolvimentista, no qual também coincide a  

expansão da Eletronorte com os fios de alta tensão dentro dessas terras indígenas. É 

quando eles começam a lutar. Também, nesta época, temos  a Vale do Rio Doce que 

inicia sua exploração de minérios de ferro. Então, foram momentos muito difíceis, 

de resistência. Além disso, com a construção das estradas por dentro das aldeias, 

inicia-se o assédio dos trabalhadores sobre os indígenas. As índias são assediadas 

sexualmente. Há um fluxo muito grande de caminhões (Pausa). Há também toda 

uma perda econômica porque eles deixam de fazer as roças e começam a migrar 

para a cidade de Barra do Corda e vão se estabelecer na periferia da cidade, como é 

o caso do Bairro Tamarindo onde a maioria que mora lá é índio.  (Sujeito 

NHAMBIQUARA, p. 2) 

 

Esta realidade, conforme Martins (1986), é apenas o “fim do começo” de um longo 

processo no qual as relações interétnicas, capitaneadas pelo Estado no desenvolvimento das 

forças produtivas e do capitalismo, compõem uma marcha irreversível que leva a marca da 

exploração e da subjugação dos povos indígenas às forças do mercado. Com a construção de 

estradas, ferrovias, mineração, dentre outras ações empreendedoras, inicia-se um processo de 

reinversão das relações sociais até então instituídas no mundo indígena. Soma-se a isto: as 

práticas de “evangelização” por vários segmentos religiosos que, de certa forma, impuseram 

aos índios novas significações religiosas; o aparecimento de doenças não comuns às aldeias; a 

incorporação de novos hábitos e costumes e o processo migratório forçado que se dá pela 

"expulsão" silenciosa dos índios de suas terras indo se aglomerar nas periferias dos centros 

urbanos, muitos deles deixando para trás, suas tradições, hábitos e costumes.   

Nesse movimento de migração, o índio, desprovido de preparo e qualificação para 

enfrentar o mercado de trabalho, se expõe a todo um processo de proletariazação e 

precarização advindos desse contexto de relações. No Estado do Maranhão, é comum a 

                                                           
29

 É uma rodovia transversal brasileira que liga a cidade de Natal (RN) ao município de Wanderlândia (TO). Ao 

longo de todo o seu percurso, a BR-226 passa pelos estados do Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins. No Estado do Maranhão, liga a cidade de Timon a  Grajaú e em  

Porto Franco (MA) até Wanderlândia (TO), integra o percurso  da rodovia Belém-Brasília ( construída em 1958, 

no  Gov. JK), também chamada Transbrasiliana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_transversal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wanderl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
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utilização da força de trabalho indígena como mão de obra barata em situações de trabalho 

pouco dignas. Isto fica claro nesta afirmativa: “Em Grajaú tem um matadouro, lá fica cheio de 

indígenas trabalhando, mulheres, crianças... E o pagamento deles são as carcaças dos animais 

que são mortos. Essa é a realidade nua e crua.” (Sujeito NHAMBIQUARA, p. 4). Percebe-se 

ainda, nesta fala, o estabelecimento de formas de trabalho ainda pré-capitalistas, sem a 

preocupação de assegurar os direitos mínimos exigidos para o processo de trabalho como: 

condições de trabalho e salários dignos. 

Identifica-se assim, uma luta desigual envolvendo o Estado na reprodução das 

desigualdades na qual oportunidades desiguais são geradas pela baixa ou quase nula 

escolaridade, pela ausência de processos de capacitação e profissionalização que incluam o 

índio em pé de igualdade com os não índios e, principalmente, pelo preconceito ainda 

existente na sociedade principalmente no que se refere à sua capacidade cognitiva e força de 

trabalho. Cria-se uma realidade paradoxal: de um lado, o índio lutando para preservar suas 

raízes, suas terras e sua cultura; do outro, tentando se integrar ao mundo pós-moderno. Nesta 

luta, tendo como cenário o Estado brasileiro, é possível captar as múltiplas desvantagens 

sociais acumuladas em sua trajetória histórica que tem como berço todo um processo de 

invasão da sociedade capitalista eurocêntrica e o violento processo de usurpação e venda de 

suas terras na região, fato que vem contribuindo para um incremento do aldeamento destas 

populações em pequenas extensões de terras, aglomerando um grande número de pessoas em 

uma mesma aldeia, muitas delas sem qualquer infraestrutura básica. Este cenário gera não só 

a falta de perspectiva no mundo indígena como também é fator desencadeador de múltiplos 

comportamentos emocionais, comportamentais e da degradação em seus modos de viver. 

 De certa forma, essa realidade resulta no sedentarismo, na dependência do índio aos 

programas assistenciais do governo, na falta de perspectiva e alternativas dignas de vida, 

intensificando, inclusive, a favelização do índio. Em decorrência disso, surge no meio 

indígena todo tipo de mazelas. No quesito saúde mental, presencia-se, conforme já 

evidenciado pelos sujeitos em suas falas, um intenso processo de comorbidade causada pela 

interação simultânea do uso de SPAs como o álcool, o crack,  a maconha, com  a depressão e 

outras patologias. Sendo este processo presente, de forma mais intensa, na população jovem.  

O  Relatório sobre a Saúde no Mundo (2001) enfatiza que “o uso do álcool é também 

importante motivo de preocupação em relação às populações indígenas ao redor do mundo, 

que mostram prevalência mais elevada e problemas correlatos” (OMS, 2001, p. 30).  No 
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Brasil, o alcoolismo representa, atualmente, uma das "doenças" que mais acomete as 

populações indígenas no país e, vem sendo assim em praticamente todas as etnias indígenas 

do Brasil o que leva a graves consequências para a saúde pública no país.  

A partir de uma perspectiva antropológica, pode-se reconhecer, conforme  Langdon 

que, 

O abuso do álcool é percebido como um fenômeno complexo, resultante de vários 

fatores, entre os quais o contexto sociocultural, que tem um papel determinante  nas 

variações de comportamento relacionado à ingestão de  etanol, a substancia principal 

das bebidas alcoólicas” (LANGDON, 2013, p. 27).   

Nesse sentido, a autora chama a atenção para a necessidade em se reexaminar a 

presença dessa patologia no meio indígena, reconhecendo a diversidade de estilos de beber 

entre os diferentes povos indígenas e também em vários grupos da mesma população.  Por 

outro lado, Souza e Garnelo (2006) se referem a essa patologia como ‘síndrome de 

dependência do álcool’ ou ‘comportamento crônico’,  ressaltando que “a síndrome é definida  

como parte dos transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias e é conceituada como 

uma patologia que tem a mesma causa e se manifesta igualmente em todas as culturas” 

(LANGDON, 2013, P.28). Neste sentido, a autora enfatiza que os indígenas são  mais 

susceptíveis ao consumo de bebida alcoólica e à dependência biológica que outras 

populações, embora não haja ainda evidências científicas quanto a esse aspecto.  O consumo 

do álcool pelos indígenas, segundo Langdon, não acontece por uma única causa, mas por uma 

heterogeneidade de fatores existentes no contexto sociocultural e histórico de cada etnia, por 

esta razão, necessitam ser investigados para que os processos interventivos e de abordagens  

terapêuticas possam ser efetivos. 

 Em um rápido panorama nacional sobre a questão do ‘uso abusivo’ do álcool por 

indígenas, é possível identificar: 

- no Maranhão com os Guajajara, Kanelas, Krikati e outros, o uso do álcool tem sido 

fator de preocupação entre as próprias lideranças indígenas que se veem, muitas vezes, sem 

forças para enfrentar o consumo abusivo dessa droga, o que fragiliza a autoridade dos mais 

velhos, sobretudo na relação intergeracional. Para essa liderança indígena Guajajara, o papel 

do cacique se resume apenas a observar, dar opinião sem, contudo, ser ouvido. “Os caciques 

mais velhos  não têm mais forças, não têm mais poder... há uma outra geração. Eles 

observam, dão opinião, mas muito fraca, mas é ruim...” (Sujeito YANOMAMI, p.2). Em 

relação ao uso de álcool, são categóricos em afirmar que o álcool tem sido usado 



112 
 

abusivamente e que as agressões físicas, que antes não existiam, mas por conta do uso de 

SPAs, estão aumentando, inclusive no intra-domicílio familiar, contribuindo para o 

aparecimento de enfermidades mentais e outros efeitos como a intensificação da violência 

doméstica e, sobretudo de gênero, como relata este sujeito.  

[...]  os maridos estão bebendo, batendo muito nas esposas, elas estão apanhando 

muito, inclusive temos o caso de uma índia que desenvolveu um distúrbio porque o 

marido dela bebia muito e sempre ela apanhava do marido no final da tarde que era 

quando ele chegava da rua; aí ela veio para o polo, nós a encaminhamos para 

Teresina, lá disseram que ela não tinha nada, ela todo tempo reclamando de uma dor, 

ela gritava de dor. [...] depois foi descoberto que ela somatizava aquilo e tinha aquelas 

crises no mesmo horário em que o marido chegava. Fazia isso para não apanhar... 

Então a gente tem esses casos. (Sujeito KANELA, p.3) 

Em todas as falas, os sujeitos apresentam a questão das SPAs como um fator 

preocupante, sendo o alcoolismo, o mais enfatizado. Mormente, no que se refere à etnia 

Guajajara, segundo a narrativa do sujeito Yanomami, “são quase dois mil índios de sua etnia, 

que estão expostos à prostituição e às drogas”. Para esse sujeito, “tudo isso vem de fora, não 

existia antes dos contatos prolongados com outros povos”.  

A população indígena Guajajara, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, era de 

23.949 pessoas, sendo a maior etnia do Maranhão, e a  sexta na posição nacional em relação 

aos Tikuna (46 mil), Guaraní Kaiowá (43,4 mil), Kaingang (37,4), Makuxi (28,9 mil), Terena 

(28,8 mil) e Tenetehara–Guajajara, (24,4 mil). Presume-se, de acordo com estudos realizados 

sobre a realidade de saúde indígena dos Guajajaras no Maranhão, que mais de 10% dessa 

população esteja exposta a toda sorte de degradação proveniente do uso do álcool nas aldeias.  

No Amazonas, este problema devassa etnias tradicionais como é o caso dos Tikuna, 

que vivem às margens do Rio Solimões e é considerada a maior etnia brasileira, com 46 mil 

índios (IBGE< 2010); os Yanomami que habitam o alto e médio Rio Negro chegam a ocupar 

terras de Roraima e Venezuela; os Munduruku que vivem em territórios demarcados ao 

longo da rodovia Transamazônica, dentre outras. O portal SEIND, da Secretaria de Estado 

para os Povos Indígenas (SEIND-AM), um órgão da administração direta do Governo do 

Amazonas, sobre o alcoolismo entre indígenas notícia que, 

O consumo de bebidas alcoólicas entre índios de diversas etnias provoca o aumento 

da criminalidade e muda as relações sociais em aldeias indígenas do Estado. A 

constatação preocupa as entidades e órgãos públicos e favorece a adoção de medidas 

de prevenção contra a incidência do vício. [...] Hoje, é muito frequente nas Casas de 

Saúde do Índio encontrar indígenas fazendo tratamento de doenças ligadas ao uso 

abusivo de álcool como cirrose hepática, hipertensão e diabetes, afirmou. (Disponível 

em http://portaldaseind.blogspot.com.br/2011/07/alcoolismo-entre-indigenas-

provoca.html acesso em 30.6.2014. 

http://portaldaseind.blogspot.com.br/2011/07/alcoolismo-entre-indigenas-provoca.html%20acesso%20em%2030.6.2014
http://portaldaseind.blogspot.com.br/2011/07/alcoolismo-entre-indigenas-provoca.html%20acesso%20em%2030.6.2014
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Acrescenta ainda a reportagem, 

O álcool é acessível aos índios tanto nas cidades quanto nas aldeias, apesar da 

proibição na venda de bebidas alcoólicas para o grupo, prevista na Lei Federal 

6.001/73.  “Embora a venda de bebida alcoólica seja proibida por lei aos indígenas, 

ela vem se intensificando no dia a dia das aldeias. 

De acordo com a OMS (2001), o uso de SPAs no mundo envolve cerca de 10% da 

população urbana, independente de fatores como a idade, sexo, nível de instrução e poder 

aquisitivo, sendo o uso de álcool e tabaco os de maior prevalência, o que consequentemente 

gera um sério problema de saúde pública.  Desta forma,  a venda descontrolada de substâncias 

psicoativas se configura como mais uma expressão da omissão do Estado brasileiro, que não 

atua numa perspectiva sócio-educativa como forma de ampliar a solidariedade, reduzir os 

danos e potencializar os fatores de promoção e  proteção às comunidades indígenas. 

Outras etnias como os Guaranis, que vivem em Mato Grosso do Sul, também 

convivem com a dramática situação do alcoolismo e do suicídio. O  site Lavanguardia (2014) 

publicou,  em 29 de janeiro de 2014, uma denúncia da ONG Survival sobre a atual situação 

dos indígenas brasileiros, especialmente os Guaranis. Diz a matéria, 

Brasil vive una oleada de suicidios sin precedentes en la historia de América Latina. 

Se trata de la desaparición de los guaraníes, la etnia más grande del país y la primera 

que fue contactada por los europeos tras su llegada al continente hace más de 500 

años. (disponível em 

http://www.lavanguardia.com/vida/20131028/54391684112/suicidio-

indigenas-brasil.html. (Acesso em 29.1.2014) 

Continua a matéria, 

Asi lo denuncia la ONG Survival en un amplio informe en el que se demuestra cómo 

los Guaranies han alcanzado un nível de suicídio al menos 34 veces superior a la 

media nacional. Los protagonistas de esta epidemia son jóvenes  entre 15 y 29 años, 

pero la victma más joven de la que se tiene constancia tenia solo 9 años. 

Como os Guajajara, os Guaranis do Mato Grosso do Sul perderam a maior parte de 

suas terras ancestrais, com as quais teriam uma forte conexão espiritual, para os pecuaristas, 

latifundiários e para o próprio governo brasileiro, neste caso, 'justificado' pela 'necessidade' 

desenvolvimentista, em forma de projetos governamentais estruturantes, como é o caso das 

rodovias, hidroelétricas, expansão de energia, instalação da monocultura, sobretudo de cana-

de-açúcar e soja. Nesse embate, os índios têm contabilizado muitas perdas, sendo forçados a 

viver em condições perigosas e muito precárias às margens de rodovias ou em reservas super 

povoadas. Foi identificado no site Projetos Terapêuticos que os Guaranis também “estão 

enfrentando desnutrição, péssimas condições sanitárias e alcoolismo...” (Acessível em 

http://www.lavanguardia.com/vida/20131028/54391684112/suicidio-indigenas-brasil.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20131028/54391684112/suicidio-indigenas-brasil.html
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www.projetosterapeuticos.com.br/. < Acesso em 22 de  maio de 2014>). Observa-se que há 

várias denúncias públicas sobre a situação precária dos índios, sem que se vislumbre 

propostas mudancistas. 

Conforme mencionado, o aumento dos índices de consumo de SPAs, o suicídio e a 

depressão constituem uma das expressões da questão social que a nova geração indígena do 

Brasil incorpora no seu cotidiano.  

Dados fornecidos por estudo capitaneados pela Universidade de Harvard indicam 

que, das dez doenças mais incapacitantes em todo o mundo, cinco são de origem 

psiquiátrica: depressão, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e 

transtorno obsessivo-compulsivo (Murray e Lopez, 1996 apud BRASIL, 2004a, p. 

12).   

O silêncio do Estado associado à presença de políticas, medicalizantes e o pouco eco 

dado a essas questões, depõem contra o país na medida em que permitem o acelerar 

progressivo de taxas de morbidade e mortalidade entre indígenas por sofrimentos sociais 

diversos, inclusive por transtornos mentais, violências comportamentais, entre outras. Tal fato 

faz com que os povos indígenas ilustrem as estatísticas de saúde no Brasil com um complexo 

e preocupante quadro epidemiológico. O delineamento desse perfil está precipuamente 

relacionado aos processos históricos que ao longo de cinco séculos vem envolvendo as 

comunidades indígenas. Sobre esta questão, Coimbra Jr., e Santos (2003, p. 13), afirmam que 

este quadro está associado às “mudanças sociais, econômicas e ambientais, atreladas às 

frentes de expansão e consolidação de frentes demográficas e econômicas da sociedade 

nacional nas diversas regiões do país”.  Ainda segundo esses autores, é pouco conhecido o 

perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil, por motivos que vão desde a sócio-

diversidade, à fragilidade dos sistemas de informação que ainda não foram capazes de 

esclarecer a real situação de morbidade e mortalidade desses povos.  

Diante do exposto, evidencia-se um quadro de pauperização e degradação dessa 

população na sua condição ontológica de ser social. Daí depreender que as fronteiras dos 

limites da etnicidade indígena ao se abrirem para o mundo do capital, na sociedade pós-

moderna, ao tempo em que agregam novas oportunidades também interferem negativamente 

nas vivências do índio, nas suas cosmovisões, relações produtivas, na sua saúde e, 

consequentemente na sua qualidade de vida, gerando conflitos e  miséria social  entre esses 

povos.  

http://www.projetosterapeuticos.com.br/
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4.3  Os ovos da serpente
30

 

Em Maíra, Darcy Ribeiro, como que num tino “profético”, preconiza o que seria, na 

verdade, o futuro da realidade indígena em nossos dias e, deste modo, anuncia  a gestação da 

serpente,  àquela personagem bíblica que instigou Adão e Eva a comer o fruto proibido. 

Segundo a versão Bíblica, ambos viviam no paraíso, em completa sintonia com a natureza, e 

ao comerem do fruto proibido, a fruta do conhecimento, do discernimento entre o bem e o 

mal, caíram em desgraça diante de Deus e por cuja desobediência foram expulsos do paraíso, 

conforme escrito no Livro do Gêneses(2010, 3:1-23). A serpente que campeia hoje a realidade 

indígena é a chamada sociedade envolvente – este termo foi apropriado pelos sujeitos desta 

pesquisa, em quase todos os momentos de suas falas e está sendo utilizado para expressar o 

momento atual em que se vive, pós-moderno, como um complexo de relações, seduções, 

ostentações e trapaças às quais estão expostos pelo contato direto com a realidade 

extracultura.  Tais aspectos evoluem no mundo indígena, instigando-os e desafiando-os na 

condução de suas vidas, de seus hábitos, costumes e tradições. Conforme expressa esse 

sujeito, 

Antigamente o índio usava maconha nos seus rituais, era uma coisa que eles usavam 

culturalmente e hoje, na sociedade atual, não, isso já tomou outras proporções, já 

temos índio usando crack, [...]. A gente tem muitos índios com transtornos, a gente 

tem caso de depressão. O ano passado nós tivemos dois suicídios. Esse ano tivemos 

uma tentativa de suicídio e isso é preocupante. A questão da prostituição, a gente 

tem muito ali na BR, assaltos a mão armada... o pessoal tem medo de passar na BR à 

noite... a tendência é agravar[...]. (Sujeito KANELA). 

E acrescenta, 

Também a questão do alcoolismo está uma coisa preocupante, de chegar quinta-feira 

as equipes não estarem mais indo para a aldeia às sextas-feiras, porque a maioria dos 

índios estão bêbados. Há 15 dias uma técnica de enfermagem teve que sair as 

pressas da aldeia porque um índio embriagado foi lá, quebrou o posto inteiro, 

ameaçou a profissional com um facão, pedaço de pau. Então uma coisa que 

preocupa muito é essa questão do alcoolismo, da droga. (Sujeito KANELA) 

Como entender este cenário, senão como  produto  de uma realidade onde campeia a 

omissão e o despreparo do Estado para gestionar problemas dessa natureza? A omissão do 

Estado tem sido a grande aliada desse quadro que pouco a pouco ganha proporções 

preocupantes colocando para a sociedade e para a comunidade indígena um ônus social 

materializado, principalmente, pelo uso abusivo de SPAs  e suas consequências. 

                                                           
30

Os ovos da serpente, tema deste item, foi pensado para expressar as relações de produção e reprodução da 

“sociedade envolvente”. Neste sentido não tem nenhuma relação com “O ovo da serpente”, filme de Ingmar 

Bergman que trás um olhar crítico sobre a Alemanha antes do surgimento do nazismo.  A serpente como símbolo 

pode ser encontrado no Velho Testamento, como a serpente falante que induziria ao fruto proibido, no Novo 

Testamento representando a figura do diabo e na mitologia como divindade da sabedoria. 
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Langdon diz que  

Para entender os processos de beber nas comunidades indígenas, é importante ter 

clareza de como estamos conceituando esse fenômeno do uso e abuso do álcool. É 

necessário deslocar o problema do campo físico/individual para o coletivo/social. 

Para isto, o conceito de alcoolização permite uma perspectiva mais abrangente, na 

qual se percebe o fenômeno como uma atividade social construída ao longo do 

tempo e da história do contato dos índios com o entorno social mais amplo. 

(LANGDON, 2013, p. 34) 

Observa-se que, historicamente, a relação dos índios com o álcool tem mudado em 

função dos contatos vivenciados com a sociedade nacional, passando do uso de bebida 

fermentada (tradicional) para a destilada, que tem trazido consequências danosas para o 

âmbito familiar e comunitário tendo como exemplo, conforme já apontado nas falas dos 

sujeitos, a violência doméstica, os problemas de saúde em geral, a desestruturação familiar, 

dentre outros. 

Enfrentar este cenário nos tempos atuais não condiz com uma postura proibicionista
31

, 

mas é, sobretudo, uma questão de política preventiva  e promocional ou de redução de danos 

(RD).
32

 Entretanto, pelo nível de complexidade que apresenta tal realidade, não é tão simples 

assim, pois se configura a partir da interação de múltiplos fatores que concorrem para a nova 

formatação da realidade indígena contemporânea, podendo ser sistematizado e analisado a 

partir da figura abaixo. 

 

Figura 4 -  Fatores determinantes dos TM em indígenas Guajajara na era 

contemporânea. 

                                                           
31

Proibicionismo é entendido como uma política concebida pelo Estado nos fins do século XIX que consistia na 

regulação do uso das substâncias psicoativas – SPAs tornando-se mais tarde objeto de controle e 

criminalização”. Segundo Boiteaux, "o atual modelo proibicionista de controle das drogas falhou, não há mais 

como negar essa realidade, sendo necessário pensar em alternativas"[...] Dentre as alternativas que vêm sendo 

discutidas  na esfera internacional estao a despenalização e a descriminalização do uso e da posse de drogas. 

(disponível em http://www.diplomatique.org.br/print.php?tipo=ar&id=541) 

 
32

 A redução de danos (RD) surge nas décadas de 70/80 tendo em vista os casos de AIDS em usuários que 

faziam uso de drogas injetáveis e se constitui, na época atual em uma política que  tem por objetivo minimizar 

e/ou  reduzir  prejuízos das SPAs na vida dos indivíduos. Neste sentido, não propõe  erradicar o uso das SPAs, 

mas melhorar a autoestima e as condições de vida das pessoas que fazem uso dessas substâncias. " A abstinência  

não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata de  cuidar de vidas humanas, temos 

de, necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As 

práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta essa diversidade" (BRASIL, 2004, p. 

10). 
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Fonte: Figura estruturada a partir dos resultados da pesquisa de campo realizada em Barra do Corda -

MA e finalizada em janeiro de 2014 

Segundo a OMS,  

Diversos fatores determinam a prevalência, o início e a evolução dos transtornos 

mentais e comportamentais. Esses fatores são sociais e econômicos, fatores 

demográficos como sexo e idade, ameaças graves tais como conflitos e desastres, a 

presença de doença física grave e o ambiente familiar. (OMS, 2001, p. 39).  

A pobreza e suas dimensões associadas ao desemprego, ausência de moradia, 

analfabetismo, status racial e étnico, dentre outras, funcionam como barreiras para uma saúde 

de qualidade, pois são fatores potencialmente desencadeadores de problemas de saúde, e em 

especial a saúde mental.  Para a OMS(2001), “dados de pesquisas transculturais feitas no 

Brasil, Chile, Índia e Zimbábue mostram que os transtornos mentais mais comuns são cerca 

de duas vezes mais frequentes entre países pobres do que entre os ricos” (OMS, 2001, p. 39).  

Isso ocorre considerando que os países pobres dispõem de menos recursos para a saúde 

mental e, quando os dispõem são mal geridos, não chegando para a sociedade na quantidade e 

qualidade necessárias para o enfrentamento do problema.   

Epidemiológicos: doenças 
como hanseniase, diabetes,  

hipertensão, DST/AIDS 

Econômicos:  desemprego, 
degradação,  pauperização 

Sociais, demográficos e 
culturais: pobreza, 

analfabetismo, Drogas (Crack, 
Maconha, àlcool), 

prostituição,discriminação, 
preconceito. 

Comportamentais violência, 
suicídio, depressão, 

desagregação, assaltos/roubo 
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No Brasil, esses fatores se avolumam cotidianamente estando relacionados aos 

processos históricos que ao longo de cinco séculos vêm envolvendo as comunidades 

indígenas.  Sobre esta questão,  Coimbra Jr. e Santos (2003, p. 13) afirmam que esse quadro 

está associado às “mudanças sociais, econômicas e ambientais atreladas às frentes de 

expansão e consolidação de frentes demográficas e econômicas da sociedade nacional nas 

diversas regiões do país”.  Ainda segundo esses autores, é pouco conhecido o perfil 

epidemiológico dos povos indígenas no Brasil, por motivos que vão desde a sócio-diversidade 

à carência de sistemas de informações capazes de esclarecer a real situação de 

morbimortalidade  destes povos.  

Não se dispõe de dados globais fidedignos sobre a situação de saúde... [dos povos 

indígenas],mas sim de dados parciais, gerados pela FUNAI, pela FUNASA e 

diversas Organizações não Governamentais ou ainda por missões religiosas [...] 

embora precários, os dados disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de 

morbidade e mortalidade três a quatro vezes maiores que aquelas encontradas na 

população brasileira geral. O alto número de óbitos sem registro ou indexado sem 

causas definidas confirmam a pouca cobertura e baixa capacidade de resolução dos 

serviços disponíveis. (BRASIL/FUNASA, 2002, P. 10) 

Não é por demais ressaltar a gravidade  da situação acima mencionada, pois sabe-se 

que as subnotificações ou a  ausência de estatísticas vitais como esperança de vida ao nascer, 

coeficiente de mortalidade infantil, taxas brutas de natalidade e mortalidade levam a um 

planejamento desfocado da política de atenção à saúde dos povos indígenas. Tal invisibilidade 

dificulta, de forma significativa, a definição de políticas que possam impactar na mudança das 

condições de vida e saúde da população indígena. Diante dessas constatações, indaga-se:por 

que razão esta realidade é pouco visível nas estatísticas e intransparente para a sociedade? A 

resposta para esta questão só poderá prosperar a partir do momento em que Estado e 

sociedade interagirem na perspectiva de construção de um novo pacto de gestão, em que a 

política de saúde indígena seja efetivamente de interesse público. Enquanto isso não acontece, 

é possível afirmar que os indígenas passam por precárias condições de vida e saúde em 

relação aos demais segmentos da sociedade.  

Nesse rápido panorama, tentou-se mostrar como a expansão das SPAs, principalmente 

o álcool e outras drogas têm impactado negativamente na vida das aldeias das principais 

etnias brasileiras produzindo instabilidades e conflitos nas relações sociais bem como  um 

agravamento na qualidade de vida e saúde dos povos indígenas. Neste movimento, o mundo 

indígena, em sua cultura, passa a agregar outras nuances se  reconstruindo a partir de 

fragmentos da realidade social e de seu entorno (de cunho social, cultural, ético, moral, 

políticos, dentre outros) e, como em um jogo de quebra-cabeças, vai se defrontando com uma 
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nova realidade cuja padronagem vai se delineando de forma desconexa e desencaixada dos 

padrões e princípios fundadores de sua cultura. Como afirma Coloma (2010), é neste processo 

que se estabelecem novas fronteiras da identidade. 

Nisso, convém inferir que os índios, enquanto sujeitos originários da história da 

formação do povo brasileiro, estão envolvidos numa teia de relações multiétnicas que dão um 

novo sentido à sua forma de ser, sentir e agir.   

O índio entra em contato com a cultura  envolvente a todo momento, ele nem precisa 

sair da aldeia, lá tem a parabólica, a internet ... a tendência é ele, pelo despreparo, 

começar a construir um novo mundo a partir do que ele vê, e não a partir do que ele 

tem como realidade de vida. O vir a ser ele vai construindo, processando, e 

processando de uma forma muito perversa para ele. (Sujeito KANELA) 

Conforme já mencionado, no contexto pós-moderno, observa-se, mediante as falas dos 

sujeitos, que há uma tendência à mudança dos costumes, valores, e hábitos que identificam a 

cultura indígena. O sujeito acima aponta para o despreparo dos índios quando diz que eles, 

nesse processo de envolvimento com a sociedade nacional, “não têm elementos para se 

proteger”. Pergunta-se: que elementos são esses? Formação? Educação? Isto não seria o papel 

do Estado, de suas políticas de inclusão social? Todavia, é importante ressaltar que para o 

sujeito Kanela, essa mesma modelagem traz, também, aspectos positivos como o crescimento 

profissional de alguns indígenas em sua interação com a sociedade nacional. Como se 

percebe, aos poucos, ‘luzes’ vão se ascendendo neste túnel escuro e sombrio que se apresenta 

através das falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Hoje você vê que alguns índios estão crescendo profissionalmente, se aperfeiçoando, 

eles falam nossa língua muito bem, estão estudando, tendo acesso a educação, à 

informação. Estão tendo mais conforto, eles têm carro para andar, tem casa boa. Para 

mim o que vejo de malefício é a questão das drogas, das doenças transmissíveis, a 

questão dos hábitos alimentares que está acarretando a questão da diabetes, da 

hipertensão arterial, a questão do lixo. Antigamente nas aldeias tinham brejos limpos 

agora não têm é tudo sujo. (Sujeito KANELA, p. 5) 

Comportamentos como depressão, suicídio, homicídio e drogadição, que hoje se 

vivenciam na realidade indígena, são produtos de um  processo histórico, transcultural, no 

qual valores, hábitos e costumes vão se perdendo, ou se ressignificando à luz  das exigências 

dos novos tempos. Esta é uma realidade complexa, que embora reconhecendo o processo de 

organização e luta do movimento  indígena brasileiro e maranhense, ainda está longe ter seus 

efeitos devastadores cessados. Tal fato aflige e desorienta as lideranças indígenas, que muitas 

vezes, sem encontrar respaldo nas políticas públicas, nas instâncias de poder e na sociedade 

“envolvente” são ‘obrigadas’ a utilizar-se dos mais diferentes artifícios e expressões como 

sequestros, fechamento de estradas, dentre outros, para garantir um “mínimo de direitos”. Isto, 
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de certa forma, faz das múltiplas manifestações da questão social indígena e brasileira, um 

grande rizoma, com uma vasta capilaridade, assumindo largas proporções. 

4.3.1  Os sofrimentos mentais e os determinantes do processo saúde-doença em indígenas 

Uma ampla gama de "distúrbios" de origem e natureza diversas, como depressão, 

alcoolismo, psicoses, dependências tóxicas, dentre outros, têm, em alguma medida, 

intensificado os sofrimentos físico, mental e social dos povos Guajajara e consequentemente 

contribuído para um incremento nas estatísticas de morbidade e mortalidade nas aldeias. O 

silêncio, a escassez de políticas interventivas eficientes e o pouco eco dado a essas questões 

pelo governo e sociedade em geral, envergonham e depõem contra o país na medida em que 

permite o acelerar progressivo de taxas de morbidade e mortalidade entre indígenas por 

sofrimentos mentais e outras violências comportamentais.  

A saúde indígena contemporânea vislumbra-se a partir de um contexto marcado pela 

complexidade de múltiplos fatores, que na sua realidade espaço-tempo, coloca a saúde do 

índio como resultante das suas condições gerais de existência, isto é, das suas condições e 

estilos de vida assumidos no contexto da sociedade capitalista. Segundo Possas (1989, p.197), 

entende-se por Condições de vida as “condições materiais necessárias à subsistência, 

relacionadas à nutrição, à habitação, ao saneamento básico e às condições do meio ambiente” 

e como estilo de vida, as “formas social e culturalmente determinadas de vida, que se 

expressam no padrão alimentar, no dispêndio energético cotidiano no trabalho e no esporte, 

hábitos como fumo, álcool e lazer”  (POSSAS, 1989,197). Neste sentido, condições de vida e 

estilos de vida são aspectos inter-relacionados que condicionam e determinam o nível de 

saúde e qualidade de vida de um povo. 

Na medida em que não existem as condições materiais necessárias para uma 

sobrevivência digna como terra, moradia, educação, alimentação, dentre outros, a tendência é 

uma deterioração nos estilos de vida produzindo consequências desastrosas na estrutura de 

vida das pessoas. Então, ao se presenciar na realidade pesquisada a carência das condições 

materiais básicas para sobrevivência,depara-se com um quadro cujas consequências vão 

refletir, principalmente, nos estilos de vida das etnias indígenas. Isto, de certa forma, promove 

e acentua as desigualdades na medida em que estabelece um diferencial em relação à situação 

de outros grupos populacionais, contribuindo assim para um acirramento das iniquidades e 

desigualdades visto que problemas que poderiam ser evitados, se alastram e se arrastam para a 
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vala comum levando vidas que poderiam ser promovidas a um status sócio-sanitário mais 

saudável, menos agressivo.    

Entender tudo isso é, acima de tudo, reconhecer que o processo saúde-doença tem 

caráter histórico e social e, portanto, holístico, intensificando-se a partir das relações de 

causalidade (LAURELL, 1982) determinadas e condicionadas pela relação espaço-tempo na 

qual estão presentes fatores como: meios de produção e relações produtivas, sociabilidade, 

oportunidades políticas e cognitivas, capacidade organizativa, dentre outros. Isto implica 

identificar que os determinantes sociais
33

 da saúde, presentes em cena, têm um impacto direto 

na trajetória de vida das pessoas, sobretudo a saúde individual e coletiva em suas 

particularidades e generalidades. Isto impõe um repensar da saúde a partir da dimensão 

histórica fugindo da concepção linear evolutiva e unicausal. Sobre isto, Possas (1989) mostra 

que “já no século XIX, visões divergentes quanto à incorporação do social no processo saúde-

doença já se manifestavam, embora apenas uma – o unicausalismo – acabasse afirmando-se 

como hegemônica nas últimas décadas daquele século” (POSSAS,1989, p.180). Essa 

concepção de causalidade estritamente biológica da doença ainda tem sido um dos fatores que 

têm contribuído para o não avanço das políticas de saúde em nosso tempo, haja vista ainda o 

descompasso entre o discurso e a ação onde as doenças ainda são consideradas como 

determinadas por fatores unicamente biológicos.  

Não obstante às lutas por políticas e práticas reformistas, advindas da Reforma 

Sanitária brasileira iniciada na década de 80, é evidente que, em pleno século XXI, a Política 

de Saúde desenvolvida pelo SUS ainda não rompeu, em definitivo, com o ranço da influência 

da visão positivista e biologicista da doença e tende a tratá-la a partir dela mesma, no seu viés 

orgânico, o que muitas vezes fragiliza os processos de intervenção, uma vez que exclui outras 

possibilidades que favorecem o adoecimento da figura humana. Esta forma de entender e 

praticar os processos de cura, na atualidade, fere os princípios filosóficos e doutrinários sobre 

os quais se alicerça a Reforma Sanitária brasileira, a qual tem como sujeito protagônico 

coletivo, o autodenominado “Movimento Sanitário Brasileiro”, em cujas diretrizes destaca-se 

o atendimento integral como prioridade para as atividades preventivas e promocionais.  

                                                           
33

Determinantes sociais de saúde (DSS) são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham ou "as 

características sociais dentro das quais a vida transcorre” (POSSAS, 1989).  
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O protagonismo da discussão da saúde como fator resultante da relação do ser humano 

com a sociedade data da década de 1970 e é definitivamente reafirmado na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde em 1986, com a proposta de reformulação do sistema de saúde brasileiro.  

Nestas décadas, várias foram as teorias surgidas com ênfase no processo de multicausalidade. 

Assim, destaca-se a visão convencional representada por  Mahon e Pugh em cuja ênfase 

verifica-se que o processo saúde-doença é entendido a partir da inter-relação de fatores 

distintos, interconectados por cadeias lineares de causalidade (POSSAS, 1989) e, 

posteriormente, em 1978 temos Leavell e Clark com o modelo de história natural das doenças, 

para os quais “o aparecimento das doenças está determinado pela relação estabelecida entre os 

três elementos que definem o processo saúde-doença: o homem, o ambiente e fatores 

determinantes das doenças”. (POSSAS, 1989, p, 183). 

Na década de 80, tem-se uma proposta de saúde centrada em outros fatores como a 

economia, política e a sociedade. Sobre esta questão Arouca (1986), menciona que,  

Sabemos que a saúde é determinada, antes de tudo, pela economia, pela política, 

pela sociedade, e temos como grande responsabilidade a construção desse projeto. 

Cabe a nós, técnicos, romper o muro e o fosso do setor saúde e abrir canais de 

comunicação com a sociedade brasileira, inclusive aprendendo a falar com ela. 

Temos que começar a transformar nossa linguagem e a mudar nosso ouvido, [...]. 

(AROUCA. 1986, p. 41) 

Esses novos fatores sobre o processo saúde-doença se incorporam na noção de  

política de saúde ao tempo em que suscitam e subsidiam as novas exigências da sociedade, 

que a partir dos problemas gerados pelos processos de urbanização e industrialização 

acelerados no mundo, fazem brotar um novo desenho interventivo que não só reflita a 

realidade, o impacto dela na vida das pessoas como o encaminhamento de novas formas 

interventivas que estejam alicerçadas na história e nas formas de ser e de viver das pessoas. 

Tratar os problemas de saúde da população passa, então, por uma mudança do paradigma 

unicausal para o multicausal, como uma forma de responder, ainda que “insatisfatoriamente”, 

os desafios que os problemas de saúde impõem às políticas e aos atos tecnicistas da saúde. 

Neste sentido, existem desafios a superar, que consistem não só em identificar os 

determinantes de risco de morbidade que incidem sobre uma determinada população que, na 

sua realidade espaço-tempo vão ganhando contornos e sentidos diferentes, ao tempo em que 

proporcionam uma nova dinâmica aos procedimentos técnico-científicos, colocando-os 

definitivamente no contexto da dinâmica Estado-sociedade mediante processos de articulação, 
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escuta qualificada e interação contínua. Nisto implica romper o “fosso do setor saúde” que 

separa política de saúde da sociedade. 

Assim, fica claro que processo saúde-doença e a política de saúde demandam um olhar 

holístico sobre a realidade em seus múltiplos fatores, os quais necessitam ser evidenciados e 

considerados. No que se refere à saúde indígena, enquanto os contatos interétnicos vão se 

afirmando, o processo saúde-doença vai se definindo e redefinindo em consonância com a sua 

qualidade e intensidade. Sendo, portanto, necessário que a política de saúde tenha como 

espelho não só uma base epidemiológica pautada em indicadores que evidenciem os 

diferentes aspectos que concorrem para o aparecimento das doenças, em um dado contexto e 

tempo, como também de toda uma relação de determinação social do processo saúde-doença, 

nesta realidade. 

Laurell (1982) situa a causalidade social do processo saúde-doença nas especificidades 

históricas da sociedade ressaltando aí o duplo caráter bio-social do processo saúde-doença. 

A evidência empírica, tal como expusemos, permite-nos demonstrar que existe uma 

relação entre o processo social e o processo saúde-doença. Sem dúvida, esta 

observação, por si mesma, não resolve qual é o caráter dessa relação. Isto porque 

temos,  por um lado, o processo social e, por outro, o processo biológico, sem que 

seja imediatamente visível como um se transforma no outro. Na verdade, 

enfrentamos uma ‘caixa negra’, na qual o social entra de um lado e o biológico sai 

do outro, sem que se saiba o que ocorre dentro dela. Esse é, talvez, o problema mais 

candente para a explicação causal social do processo saúde-doença. (LAURELL, 

1982 apud POSSAS, 1989, p.188) 

Desvendar a suposta ‘caixa negra’ de que fala a autora é o desafio de muitos 

pesquisadores, pois está sob a sua guarda o rizoma constitutivo do processo saúde-doença. 

Não buscar entender esse fundamento, que se enraíza em diferentes contextos, é decretar a 

fragilidade metodológica da epidemiologia social, na sua vocação crítica, bem como o 

fracasso da política de saúde em sua missão pública e social. Sobre este aspecto, Possas 

(1989), ao comentar sobre a necessidade de se estabelecer um ‘novo’ referencial de análise 

que venha contribuir para o avanço metodológico da epidemiologia, compreende como 

desafio o “resgate da epidemiologia social como ciência capaz de integrar os avanços do 

conhecimento biológico numa nova perspectiva  de abordagem do social ...” (POSSAS, 1989, 

p. 179). Nisto se sobressaem dois grandes aspectos inter-relacionados: a população em seu 

contexto de vida, com suas especificidades, expectativas e carecimentos e a sociedade em seu  

estágio de desenvolvimento e desenho multifacetado.  
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 Desta forma, entende-se que abrir essa ‘caixa negra’ é um desafio particular focado na 

busca de uma explicação para além da perspectiva positivista e classista. Diante de tal fato, é 

imperante focar a existência de uma realidade dinâmica, multifacetada e multideterminada, 

que necessita ser entendida, a fim de que os ‘procedimentos terapêuticos’ quer sejam 

biológicos ou sociais possam ser adotados. A realidade indígena atual, perpassada por um 

processo de morbidade complexo, com graves consequências para a realidade presente e 

futura dos povos indígenas, necessita ser analisada na sua dinamicidade e historicidade como 

forma de identificação das condições e estilo de vida atual desses povos com vistas a 

identificar os fatores ali existentes que determinam o processo saúde-doença, hoje. O 

mapeamento dos fatores determinantes, no quadro a seguir, se constitui em uma tentativa de 

abrir a ‘caixa negra’ que a epidemiologia, por muito tempo, hesitou em abrir, por acreditar em 

uma ciência de caráter unicamente experimental e biologicista. Na pós-modernidade, vê-se 

que a mudança de paradigma coloca um novo recorte epistemológico, metodológico 

agregando a ela uma concepção de ciência centrada nos aspectos sociais da realidade de vida 

dos sujeitos. 

Quadro 2 – Mapeamento dos determinantes do processo saúde-doença na população indígena Guajajara 

Cont. 

DETERMINANTES 

DO PROCESSO 

SAÚDE-DOENÇA EM 

INDÍGENAS 

DESDOBRAMENTOS DA 

QUESTÃO SOCIAL INDÍGENA, 

SEGUNDO OS  DETERMINANTES 

CONSEQÜÊNCIAS PARA A 

SAÚDE INDÍGENA 

Condições de vida: 

socioeconômicas, 

culturais e ambientais 

gerais; 

 

 

 

 

Redes Sociais e 

comunitárias 

 

 

Estilos de vida  

 

 

Pobreza extrema  e desemprego 

Expropriação da cultura 

Expropriação da terra 

Discriminação e Preconceito 

Condições de habitação inadequadas 

Analfabetismo e educação desfocada da 

cultura 

 

TV, Internet 

Relações de mercado 

Lutas pela terra 

 

Hábitos e costumes (ingestão de 

alimentos enlatados, corantes, gorduras 

saturadas, refrigerantes, dentre outros) 

 

Drogadição: Alcoolismo, maconha, 

crack; 

Depressão, Suicídio; 

Crise de identidade; 

Doenças como: DST, AIDS,  

câncer, Prostituição; 

Baixa expectativa de vida; 

 

 

 

 

 

Relações interétnicas conflitantes; 

pauperização, precarização e 

degradação da força de trabalho e 

das relações sociais e organizativas 
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Obesidade, diabetes, 

hipertensão,desaparecimento e 

substituição das formas de lazer 

tradicionais, estética corporal e 

vestuários adequados a novos 

padrões sociais, alimentação 

industrializada  

Fonte: Relatório da pesquisa realizada com a etnia Guajajara em janeiro de 2014.  

O quadro acima, estruturado a partir das observações de campo e da pesquisa com as 

lideranças da etnia Guajajara no Estado do Maranhão, foi inspirado no modelo de Dahlgren e 

Whitehead (1991) e mencionado no Relatório Final da Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde - CNDSS (2008, p.14), permite ressaltar que a saúde mental 

da população indígena está condicionada às formas concretas de sua inserção na sociedade 

capitalista, pós-moderna, tendo como fatores determinantes do processo saúde-doença, quatro 

grandes categorias que estão relacionadas com os macro-fatores acima descritos, como: as 

condições de vida, os estilos de vida, as redes sociais e comunitárias. A grande questão que se 

coloca é que mediações estão presentes no contexto dessas categorias que desafiam as 

estatísticas de saúde e a política de saúde, hoje? Como tem se dado a intervenção estatal sobre 

esses determinantes? 

O perfil saúde-doença dos povos indígenas ainda é pouco conhecido tanto pela 

carência de pesquisas, de abordagens censitárias como pela ausência de sistemas de 

informações capazes de retratar fielmente a real situação de morbidade e mortalidade desses 

povos. Essas informações  permitem deduzir que a saúde e o perfil epidemiológico da 

população indígena estão condicionados não só a sócio-diversidade existente mas também às 

formas concretas de inserção socioeconômica da população nas relações de produção e nas 

políticas públicas. 

Retomando o pensamento de Possas (1989), é possível afirmar que está em jogo uma 

perspectiva de construção de uma epidemiologia social crítica que dê à Política de Saúde as 

condições necessárias para ancorar suas estratégias e diretrizes. Para esta autora, falar de 

epidemiologia social crítica “pressupõe construir mediações concretas pelas quais ela se torna 

efetivamente social, capaz de dar conta da diversidade epidemiológica que caracteriza países 

capitalistas periféricos como o Brasil”. (POSSAS, 1989, p. 194). Embora, atualmente, o 

Brasil seja considerado, conforme relatório do Banco Mundial, a sétima economia do mundo 
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com um PIB, de acordo com dados divulgados pelo IBGE em 27 de fevereiro de 2014, de 

2,3% em 2013, ficando atrás apenas da China (7,7%) e Coréia do Sul (2,8%) é comum se 

verificar que o perfil de saúde do povo brasileiro ainda é determinado por macro-fatores como 

desigualdades, concentração de renda e disparidades regionais. Para Magalhães et al (2007),  

As iniquidades em saúde não se referem a qualquer tipo de diferenças, mas àquelas 

que colocam determinados grupos sociais como, por exemplo, os mais pobres, as 

minorias étnicas e as mulheres em situações persistentes de desvantagem e 

discriminação, as quais afetam a saúde de modo distinto dos demais grupos sociais. 
(MAGALHÃES, et al 2007, p.2) 

Isto leva a entender que as doenças, advindas desse processo de vulnerabilidade social 

e econômica, têm um impacto direto sobre o processo produtivo na medida em que impõem 

condições diferenciadas de conversão da renda e demais recursos disponíveis no âmbito 

familiar e comunitário. Isso faz com que os povos indígenas ilustrem as estatísticas com um 

complexo e dinâmico quadro epidemiológico. 
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5 SAÚDE INDÍGENA: POR UMA RESSIGNIFICAÇÃO DO CONCEITO E DA 

POLÍTICA. Os indígenas Guajajara com a palavra. 

 

O fato é que não podemos nos orgulhar de ter gerado, desde 1988, 

até o momento, alternativas consistentes no plano de políticas 

governamentais integradas. Os povos indígenas continuam ocupando 

a parte menor na consciência dos políticos e no senso comum 

brasileiro. (LIMA e CASTILO, 2013, p. 83) 

 

Como proceder a uma abordagem tão peculiar, específica de um povo? Como 

dinamizar concepções, percepções, conceitos, quando se trabalha com visões de mundo 

próprias, com vivências intrínsecas a um modo de vida particular? Tudo se torna muito 

arriscado quando o referencial de análise parte de agentes externos de uma determinada 

cultura. Não menos arriscado é, ao navegar por dentro de uma cultura, ter que dinamizar seus 

sujeitos, compreender suas visões de mundo, buscar a lógica das atitudes e comportamentos 

na constituição de um processo de  morbidade e mortalidade que vai se desenhando a partir de 

um contexto multicultural no qual as relações intra e extra-cultura estão imbricadas, gerando 

possibilidades de um novo vir-a-ser que vai se definindo na vida ordinária dos sujeitos. 

O objeto desta pesquisa evidencia as relações transculturais como importante elemento 

a ser levado em consideração na explicação do surgimento dos transtornos mentais em 

indígenas da etnia Guajajara na era contemporânea, pós-moderna e globalizada. Entretanto, a 

qualidade do tratamento dado a esta questão depende do compromisso assumido no processo 

de pesquisa e da originalidade do processo metodológico empreendido. Autores como 

Bourdieu (2004), Deleuze e Guatarri (1992), dentre outros, afirmam que a originalidade está 

em buscar, na sucessão de acontecimentos, os aspectos que expliquem o problema presente. 

A ciência social que temos intenção de aplicar é uma ciência da realidade 

[...]. Procuramos compreender  a originalidade da vida que nos rodeia e   no 

seio da qual estamos   situados, a fim de colocarmos em evidência, por um 

lado, a estrutura atual das relações e da significação cultural de suas diversas 

manifestações e, por outro,  as razões que fizeram  com que historicamente 

elas se desenvolvessem  sob essa forma e não de outra”. (BOURDIEU, 2004, 

p. 180).  

Nisso Bourdieu (2004) sinaliza para a diversidade de coexistências e sucessões de 

acontecimentos presentes na vida e nas suas relações, com as quais está-se envolvido interior 

e exteriormente. Por sua vez, suas significações não podem ser extraídas de um sistema de 

leis, códigos, mas por um esforço contínuo em conhecer e buscar, na realidade vivida dos 

sujeitos,  o seu real sentido. Isso significa conquista de conhecimento, ruptura com as pré-
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noções, questionamento da relação pesquisador-pesquisado, suas motivações e interesses. 

Neste sentido, Bourdieu propõe uma teoria do conhecimento capaz de superar principalmente 

as armadilhas do objetivismo, determinismo sociológico e do subjetivismo. Deleuze e 

Guattari (1992), inspirados no pensamento nietzschiano, também partilham desse pensar 

quando propõem o conhecimento como processo, produto de um “novo olhar” intermediado 

pela atividade criativa e dinamizadora de percepções, “afetos” e “confetos”. É assim que se 

referem à produção de conceitos na filosofia.  Para esses autores, 

Os conceitos não nos esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há céu 

para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados, ou antes, criados, e não 

seriam nada sem a assinatura daqueles  que os criam”(DELEUZE e GUATARRI, 

1992, P. 13). 

Nesta afirmativa, Deleuze e Guatarri vêm enfatizar o caráter singular da criação como 

um abrigo de sentimentos, ideias e percepções, onde as sensações e os afetos se edificam 

interagem e transbordam a mente em seu estado imediato, indo além das regras e 

representações instituídas, isto é, indo além da recognição. Isto não só produz a diferença, 

como coloca o sujeito em sua verdadeira condição ontológica. Observa-se então um saber 

contextualizado no qual os sujeitos, através da relação dialógica, passam a abstrair os aspectos 

inerentes à sua realidade, sua vida. 

Gauthier (1999), ao abordar sobre a pesquisa com categorias e conceitos oriundos das 

culturas dominadas e de resistência, conclui que  

A produção de sentido é sempre local, contextualizada; uma generalização rápida 

gera abstrações sem vida, reificada, alienada, que servem somente para fazer 

estatísticas, mas nada ensinam sobre a vida, os desejos, os conflitos, as alegrias e 

tristezas, as expectativas e lembranças do povo. Nos parece que o que interessa a/o 

cientista – e seus leitores – é compreender os seres humanos, tais como vivem e 

pensam em grupos, em classes, em tribos e sozinhos, compreender suas práticas e o 

sentido que eles dão a essas práticas. (GAUTHIER, 1999, p. 34)  

Neste sentido, a potência do pensamento em ação é a própria voz do sujeito em 

efervescência, apreendendo, em sua singularidade, o real sentido das coisas,  rompendo com a 

recognição e com as possibilidades de reificação. É neste movimento que se insere a 

possibilidade de produção de sentido. Isto significa criar abstrações sem sair do seu contexto, 

fazendo fluir uma polifonia de vozes que ecoam trocando opiniões, visões e sugestões 

contextualizadas. Dessa polifonia, sobressai-se como produto das abstrações realizadas, 

conteúdos expressivos e validados, do ponto de vista coletivo, isto é, do grupo pesquisador. 

Tais expressões, por sua vez, são produtos de um conjunto de dispositivos que interagindo são 

“capazes de aflorar a produção de dados através da profusão de oralidade, de sentidos, de 
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emoções, de imagens, de ritmos, de sons e de movimentos corporais [...]” (ADAD at al., 

2013, p. 8. Texto). Esses mecanismos, quando acionados, despertam a capacidade de 

abstração dos sujeitos envolvidos, fazendo-os ir além das “verdades” instituídas. 

Trabalhar com os indígenas a partir de uma oficina de produção de sentido e não 

somente de entrevistas formais, que por mais simples que fossem suas indagações, não 

poderiam levar a um nível de abstração crítica contextualizada e validada coletivamente, foi 

desafiante por exigir habilidade e criatividade diante da polifonia que ali se instalou em torno 

das categorias que estavam sendo trabalhadas: saúde, saúde mental indígena, 

transculturalidade e globalização. Estas categorias por estarem presentes na vivência de cada 

sujeito pesquisador e intimamente relacionadas à vida cotidiana das aldeias, foram vistas de 

forma bastante familiar, e por terem, hoje, um significado vital para os indígenas, despertou 

curiosidades e interesses.  

5.1 A Oficina de Produção de Sentido (OPS) como técnica de pesquisa qualitativa.  

O que é produzir sentido? Produzir é conhecer, e conforme coloca Spink (1994) 

conhecer é “dar sentido ao mundo”. Tal fato não se realiza a partir do manuseio puro e 

simples de dados e informações, mas essencialmente na manifestação dos sujeitos envolvidos 

diante dos aspectos que marcam ou que dão sentido à sua realidade. 

Partindo desse pensamento, Spink apresenta três aspectos essenciais à compreensão da 

informação supracitada: 

Dar sentido é sempre atividade cognitiva, ou seja,  implica no uso das conexões 

neurais, habituais desenvolvidas pela experiência no enquadre das contingências  do 

contexto cultural e social [...]. Dar sentido implica, também, em posicionar-se em 

uma rede de relações, e pertence, assim, a ordem da intersubjetividade, isto implica 

em trazer para o cenário o tempo presente [...]. Dar sentido implica, ainda,  em 

posicionar-se no fluxo dos acontecimentos, ou seja,  estabelecer suficiente coerência  

e continuidade de modo a reconhecer-se como sujeito histórico [...]. (SPINK, 1994,  

p. 151-152) 

 

Este fato leva a inferir que a construção do conhecimento vai se dá na processualidade 

histórica dos acontecimentos, quer no âmbito individual ou cultural. Facilitar, intermediar, 

técnicas de pesquisa qualitativa entre os sujeitos indígenas não teria sido possível se não pela 

chamada atividade cognitiva, criativa – intermediada por dispositivos disparadores de 

reflexões, diálogos e debates sobre o objeto de estudo. A atividade criativa, cognitiva, também 

se constitui no ponto chave da filosofia deleuziana que, ao buscar no âmago de cada ser as 

explicações inerentes às suas vivências,  promove uma verdadeira revolução nas ideias.  A 

este respeito, Regina Schöpke  ao se referir à filosofia deleuziana  afirma que   
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A  originalidade do pensamento está associada a um ponto de vista novo, a um novo 

olhar para  todas as coisas, a uma percepção extremamente aguçada. Deve ser 

medida pela qualidade   e intensidade de seus afetos  pela força da conexão entre as 

ideias” (SCHÖPKE, 2004, p.25). 

 

Ainda segundo esta autora, para  Deleuze  “É preciso que alguma coisa nos force a 

pensar [...] Que alguma força exterior coloque nosso pequeno mundo em movimento.” 

(SCHÖPKE, 2004, p. 192). A atividade criativa é uma dessas forças que intermediada “pela 

conexão entre as ideias” do mundo cognitivo produza um novo sentido entre o pensamento e a 

realidade.  

Nesta pesquisa procurou-se, através do uso de técnicas de reflexão coletiva, criar uma 

ambiência que suscitasse no grupo pesquisador, a produção de informações sobre a saúde e 

saúde mental indígena no mundo pós-moderno e globalizado a partir da singularidade de cada 

sujeito envolvido, ou como ilustra Larrosa (2002), a partir da “experiência-sentido”. Diante 

desse processo, os significados que conformam o objeto da pesquisa e a busca de 

entendimento e compreensão do problema partiram dos sujeitos, na condição de grupo-

pesquisador. 

Como produzir dados, gerar confetos (conceitos com afetos) a partir de uma 

construção coletiva? Isto não é uma missão fácil e por isso mesmo se constitui numa aventura 

arriscada. Desta forma, buscou-se, com base no pensamento deleuziano, o suporte para 

condução de um desenho de pesquisa que coloque o homem como sujeito cognitivo e em cuja 

perspectiva construtivista está embasada a ideia de interação homem - contexto - vivências. 

Isto deu ao projeto desta pesquisa científica um caráter criativo e, consequentemente, a 

possibilidade de dinamizar as percepções e conceitos dos sujeitos de acordo com seu mundo, 

suas visões, experiências e sentimentos, suscitando entre os mesmos uma abordagem coletiva 

em torno das cosmovisões e aspirações sobre questões tão complexas, que, individualmente, 

resultaria, no mínimo, em cognições isoladas e desarticuladas do sentimento coletivo. O 

pensamento deleuziano, conforme coloca Silvio Gallo, “é uma constante atenção ao mundo e 

ao tempo presente, a busca de pequenos detalhes que são o que de fato importa”. (GALLO, 

2003, P. 35/36). Neste sentido, buscar o que está silenciado, como diz Adad et al (2013), no 

universo cognitivo dos indígenas Guajajara suas percepções sobre as influências do mundo 

pós-moderno na saúde mental indígena, constituiu-se em um  desafio prazeroso em que se 

dinamizou pensamentos, sentimentos,  arte, corporeidade e sentidos. Na verdade, pesquisar 

entre as pessoas de um grupo é “não falar em nome, nem no lugar dos outros, de não ser juiz, 

de não atribuir culpas ou mesmo sentir culpas” (ADAD et al,2013, p. 6, texto). 
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5.1.1 As representações do grupo pesquisador 

 

Na terceira seção desta tese, trabalhou-se as questões indígenas no Brasil, 

principalmente, a partir do levantamento bibliográfico e documental; na quarta seção, 

promove-se uma discussão de aspectos inerentes à política de saúde indígena brasileira e da 

etnia Guajajara no contexto da sociedade pós-moderna e globalizada, seus problemas e 

perspectivas cujas informações têm como subsídios as referências teóricas  e as falas 

resultantes das entrevistas com lideranças indígenas e indigenistas. Nessa seção, pretende-se 

discutir a concepção das categorias: saúde e saúde mental indígena no contexto da pós-

modernidade. Para tanto, a sistematização dessas informações se deu a partir dos dados 

produzidos na Oficina de Produção de Sentido com os índios Guajajara. Participaram da 

Oficina 17 indígenas, sendo 5 (cinco) do sexo feminino e 12 (doze) do sexo masculino. Esses 

indígenas, conforme já evidenciado na metodologia (introdução), têm seus domicílios 

localizados nas terras Cana Brava Guajajara e Rodeador, nas seguintes aldeias:  Canafístula, 

Taboca Nova, El Betel, Jacu, Zary Guajajara,  Sardinha,  Uruçú, Taboca 1, Vila Nova e Santa 

Maria.  

Este segundo momento da pesquisa sofreu, diretamente, as influências da pesquisa 

sociopoética que, segundo Petit e Gauthier (2002, p. 01), “é um método de construção 

coletiva do conhecimento que tem como pressuposto básico que todos os saberes são iguais 

em direito e que é possível fazer da pesquisa um acontecimento poético...” (disponível em 

www.geocities.ws/liasilveira2001/word/introduzindo.rtf ). A sociopoética é um método de 

abordagem qualitativa, fundado pelo filósofo pedagogo Jacques Gouthier. É, sem dúvida, uma 

abordagem de pesquisa bastante prazerosa e excitante, já que leva, a cada momento do seu 

processo, a descobertas vivas, que nenhum pesquisador, em seu exímio ofício, jamais 

conseguirá por razões como, senso de oportunidade, tempo de convivência entre os sujeitos, 

sutileza, criticidade e ainda pela oportunidade em construir informações, coletivamente, em 

tempo real. 

A oficina de produção de sentido é essa ferramenta dinâmica que mobiliza 

sentimentos, arte e pensamentos para produção de dados, informações sobre uma dada 

realidade ou problema, para aquilo que é sentido e validado coletivamente pelos sujeitos, cujo 

processo é construído mediante a atenção e mediação de todos os envolvidos. Este foi um dos 

principais  objetivos desta pesquisa: trazer para o cenário um novo olhar sobre a concepção de 
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saúde e de saúde mental indígena a partir de um contexto pós-moderno, globalizado e 

transcultural, visando a construção de uma matriz identitária que possa, a partir das 

subjetividades apresentadas, subsidiar os atores sociais e instituições  no desenvolvimento da 

política de atenção à saúde do índio. A Oficina de Produção de Sentido - OPS, é uma   

ferramenta de pesquisa que tem em René Barbier (2002), Bourdieu (2004), em Deleuze e 

Guatarri (1992), e seus seguidores como Galo (2003), Gauthier(1999.), Adad (2013) e tantos 

outros, a sua base teórica explicativa.  Todos partem de uma mesma base, o homem como 

sujeito cognoscente.  

A oficina se realizou na sede do município de  Barra do Corda - Maranhão, na 

Unidade Regional de Saúde de Barra do Corda Maranhão e contou com o apoio do Distrito 

Especial de Saúde Indígena -  DSEI-MA, do Polo de Saúde Indígena de Barra do Corda e do 

Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI. Foram 16 horas de trabalho entre 

preparações, discussões, reflexões e conclusões (experimentações) sobre o objeto de estudo. 

Durante sua execução, formou-se um cenário no qual se evidenciou percepções e visões de 

mundo sobre as representações do binômio saúde-doença, sendo intermediada pelo afeto e 

pelas singularidades de cada sujeito participante. O grande desafio foi construir uma linha de 

pensamento focada em mecanismos de escuta sensível (cuidadosa e afetuosa) e de reflexão 

coletiva acerca das vivências e percepções do índio diante do seu tempo presente, onde, ao 

mesmo tempo em que possibilitasse ressaltar as minudencias do seu cotidiano, pudesse, 

também, validá-las coletivamente. Foi com esta preocupação que se esboçou uma 

programação, utilizando dispositivos que suscitasse do índio Guajajara, sujeito da pesquisa, 

produzir, a partir de reflexões, um referencial sobre os conceitos de saúde e saúde mental, 

bem como identificar os principais agravos de saúde mental a que estão expostos, mapeando-

os espacialmente e identificando sua relação com a dinâmica social, política e cultural no 

território que ocupam e suas influências com a “sociedade envolvente”, conforme  suas 

palavras. 

O quadro 3, abaixo, mostra o percurso metodológico utilizado na OPS, com as 

lideranças indígenas Guajajara. 

 

Quadro 3 – Percurso metodológico da Oficina de Produção de Sentido 

PROGRAMAÇÃO DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE SENTIDO 
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(Cont.) 

ATIVIDADE METODOLOGIA RESPONSÁVEL 

Primeiro dia 

Início dos trabalhos Apresentação do projeto 

Apresentação da metodologia de trabalho 

 

 

 

Facilitadora 

Apresentação dos 

participantes 

 

Nome/aldeia/município 

Assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE 

Grupo pesquisador 

Exploração do conceito de 

saúde e saúde indígena 

utilizando como  técnica a  

caixa mágica 

Utilização dos objetos da caixa mágica 

para explorar  as percepções sobre  saúde 

(saúde para mim é...) E saúde mental 

Grupo  pesquisador 

Almoço coletivo 

Continuação  

Técnica de abordagem em 

grupo 

Continuação 

Em grupo, discussão das falas 

produzidas através da técnica da caixa 

mágica e chegar ao conceito de saúde e 

saúde mental para o índio 

Grupo pesquisador 

Identificação dos 

transtornos mentais (TM) 

em indígenas através da 

técnica do mapa falante 

TG - em uma folha de papel madeira 

mapear as aldeias  identificando as rotas 

dos TM e seus tipos 

 

Grupo pesquisador 

Segundo dia 

Contra-análise/avaliação TG-  rever e analisar todo o material 

produzido, acrescentar ou retirar aspectos 

que não expressam o sentimento do 

grupo 

Grupo pesquisador 

Encerramento 

 

Desta forma, vivenciou-se com os indígenas nesse segundo momento da pesquisa, 

uma experiência focada em sentimentos, vivências e reflexões coletivas, onde o lúdico se 

constituiu em fator intermediador entre a realidade e o conhecimento produzido, revestindo-se 

em uma aventura metodológica  que exigiu habilidade, paciência, foco e, acima de tudo, 

muito afeto. Pesquisar e trabalhar, nessa perspectiva, ainda é um grande desafio, não só pelas 

resistências ainda persistentes em alguns espaços da academia, por adotarem uma 

metodologia de pesquisa mais focada em métodos e técnicas mais tradicionais, tanto do ponto 

de vista qualitativo como quantitativo mas, também, em que pese a necessidade de romper 

com o grande fosso, que ainda separa pesquisadores  e pesquisados, instituições e usuários, e 

aqui, em especial, a de saúde do seu público-alvo. A ausência dessa relação de “intimidade 

científica” com a população-alvo quer seja no manejo das ações institucionais ou de práticas 

de pesquisa de campo têm causado grandes prejuízos para o avanço das pesquisas e das 

práticas profissionais, resultando em uma baixa aderência às suas necessidades, cosmovisões, 

expectativas e, consequentemente, em resultados poucos favoráveis às mudanças dos quadros 

sócio-sanitários em que vive a maioria da população brasileira. 
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Nesta perspectiva, esta pesquisa foi realizada, buscando agregar ferramentas que 

pudessem suscitar dos sujeitos envolvidos, reflexões coletivas que retratassem a real situação 

dos problemas de saúde dos índios Guajajara. Para tanto foram usados dispositivos 

disparadores para as reflexões. Antes de iniciar o processo de experimentação/reflexão grupal 

sobre as categorias em foco, todos os indígenas presentes na oficina tomaram conhecimento 

do projeto de pesquisa, de seus objetivos e metodologia e, em seguida, leram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tomando assim conhecimento de todo o 

protocolo ético da oficina. Somente após esse momento é que as etapas seguintes foram 

desenvolvidas.  

5.1.2.  Um dispositivo chamado Caixa Mágica: entre estranhamentos e reflexões 

Tudo que produz estranhamento produz, também, desnaturalização, possibilidades de 

mudança de um ser e um sentir cotidiano para dar lugar a um novo ser, um novo sentir - é 

como se as certezas fossem desestabilizadas, revistas e recriadas. Foi assim que, naquele 

momento, na condição de pesquisadora e facilitadora das discussões das categorias já 

mencionadas entre os indígenas, percebeu-se que foram surpreendidos com a forma de 

abordagem que, em se revogando as formas tradicionais de escuta e conversação focalizadas, 

permitiu-se o rompimento com o “normal”, buscando uma reflexão acerca dos 

acontecimentos da vida cotidiana, percebendo-os como acontecimentos que, intermediados 

pela ação pensada, possibilitaram descobrir novas modalidades de compreensão e ação do ser 

humano diante de sua história. Tal forma de pensar fez com que os eventos de morbidade e 

mortalidade vivenciados na aldeia passassem a não mais serem vistos como fenômenos 

causados pela vontade divina ou pela força da natureza, mas como constructo humano. 

Desta forma, a experimentação em evidência criou possibilidades de construção de um 

novo conhecimento, fundamentado no embate das opiniões e nos acontecimentos da vida 

cotidiana indígena.  A Caixa mágica, primeiro dispositivo disparador de reflexão, funcionou 

como um fio condutor, oxigenador,  problematizador da realidade e propiciador das narrativas 

apresentadas, trazendo para o ambiente da oficina um novo cenário.  

Nesse processo, o grupo pesquisador se apropriou de objetos representativos como 

chapéus - nos formatos de  galinha, abóbora e peixe; cocá; cintos indígenas tecidos em linha 

grossa e coloridas; enlatados; refrigerantes; colares feito com produtos naturais, e pulseiras 

com produtos artificiais - miçanga; descartáveis; óculos coloridos;  Bíblia Sagrada, 

medicamentos, dentre outros, e passaram a usá-los como ferramenta disparadora do processo 
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de reflexão grupal sobre o objeto em estudo, no caso o conceito de saúde e saúde mental 

indígena. A princípio, o grupo não sabia o que tinha dentro da caixa, nem o significado de 

tantos adereços e nem o que fazer com eles no cenário do grupo. Tudo isso provocou um 

verdadeiro estranhamento ao conjunto dos objetos, que ao colocarem sobre si, ensejou um  

novo cenário, até então, tido como “normal” - antes da facilitadora manifestar que podiam 

usá-los. Entre risos e acanhamentos, começou-se o processo de reflexão quanto ao significado 

de cada objeto que portavam em si, diante das categorias em análise.   

  Oficina de produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE, assinado em janeiro 2014 

Conforme se verifica nos quadros abaixo, cada sujeito, após se certificar de que 

estavam fazendo parte do grupo pesquisador, passou a explorar o sentido do objeto de 

reflexão e sua conexão com o binômio saúde-doença na era contemporânea, pós-moderna e 

globalizada. Tal concepção pode ser visualizada a partir de dois momentos. No primeiro, 

explorou-se uma concepção de saúde voltada para a reflexão de objetos oriundos de sua 

cultura como o arco, a fecha, o colar, o cinto, o maracá, dentre outros e no segundo com 

objetos extra-cultura, como o refrigerante, enlatados, medicamentos, a Bíblia, dentre outros. 

Em ambas as situações, a concepção de saúde aparece diferenciada. No primeiro momento, 

tem-se uma concepção de saúde como sinômino de alegria e prazer; na segunda, tem-se uma 

discussão alinhada com a ausência das condições materiais de vida e com a sociabilidade 

humana. Tal concepção é favorecida pelos contatos interétnicos, pela expropriação da terra, 

da cultura, pela discriminação e pelo preconceito. Isto pode ser visualizado nas situações 

abaixo identificadas, onde para cada objeto de reflexão, tem-se uma discussão do grupo 

pesquisador. 
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Dispositivo de  reflexão:  

 

Arco e flecha 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão do grupo pesquisador: Representa a vida do 

índio antes durante e após o descobrimento do Brasil. 

De 1500 para cá quando o Brasil foi descoberto o índio 

já tinha sua flecha, que era sua arma para matar o peixe, 

a caça e levar para sua casa para toda família comer. 

Aquilo ali era uma saúde (grifo nosso) que eles iam 

trazendo todo dia. A alimentação era saudável, hoje não 

é mais, temos os enlatados e está adoecendo muitos 

indígenas. A sardinha, por exemplo, é coisa recente, 

antes de 1500 não existia. 
Oficina de produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE, assinado em janeiro 2014 

 

Oficina de Produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

A primeira concepção de saúde que emerge da discussão do grupo pesquisador  

denominou-se saúde arco e flecha em atenção ao próprio dispositivo disparador das reflexões. 

Nas discussões entre o grupo pesquisador, ressurge uma concepção de saúde totalmente 

alinhada às tradições e origens históricas deste grupo, isto é, a saúde como resultante do modo 

e  condições de vida dos indígenas, de suas atividades de subsistência como a caça e a pesca e 

a plantação de gêneros alimentícios. Desta concepção, depreende-se que seria muito fácil 

dizer apenas que saúde para o índio é “ausência de doenças”, ou “um completo bem-estar 
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físico e mental”, no entanto, não é tão simples assim, pois a percepção cunhada pelos 

indígenas vem recheada de historicidade, de ancestralidade. 

Dessa forma, percebe-se que esta concepção de saúde tem sua expressão em sua história 

de vida a qual evidencia todo um processo de transformação das relações sociais e produtivas 

do indígena no Brasil. Está em jogo a interação e integração
34

 do índio com  povos extra-

cultura. Há então, uma realidade na qual o Brasil, na condição de colônia de Portugal (1500-

1822), é alvo de cobiça e exploração pelos europeus, não só devido às riquezas naturais, mas 

também pela própria possibilidade de formação de uma nova cultura, híbrida, descendente. 

Até então se tinha o índio guerreiro, despido de suas vestes, portador de uma beleza estética 

própria, de hábitos e costumes próprios e dono de um espaço territorial rico em 

biodiversidade, do qual usufruíam e garantiam a sua sobrevivência social, física e mental. 

Porém, a partir dos contatos dos índios com a realidade externa, com outros grupos étnicos, 

inicia-se um verdadeiro desencaixe em suas vivências cotidianas, fazendo com que este nativo 

brasileiro passe a incorporar em seu estilo de vida, ao longo desses séculos de contatos 

interétnicos,  aspectos de dimensões extrínsecas a sua cultura como: linguagem, hábitos e 

costumes. Nesse sentido, como gotas que fluem das estalactites de uma caverna, novos 

valores, hábitos e costumes passam a inundar os espaços territoriais e culturais indígenas ao 

tempo em que, igualmente, são (im) postos os desafios para enfrentamento  de uma realidade 

em cuja dinâmica histórica, observa-se um “novo” direcionamento das vivências indígenas no 

contexto da sociedade  contemporânea.   

Observa-se isto quando eles analisam outros dispositivos de reflexão como o chapéu 

em formato de galinha, o cocá, o maracá, o colar e o chapéu em formato de peixe, conforme a 

seguir. 

Dispositivo de reflexão:  

 

Galinha 

Discussão do grupo pesquisador: Bom dia!. Galinha da 

granja pra gente é saúde porque é alimento, mas, 

também, traz prejuízo, doença, porque tem hormônio. É 

por isso que o índio vive com tanta doença. Se hoje 

aparece doença é porque vocês branco, não índio, leva 

para a aldeia. 

 

                                                           
34

 Segundo o dicionário Aurélio,  integrar  significa “tornar-se parte integrante, incorporar-se” . Neste sentido, 

para que as relações índio-não-índio aconteçam, se estabeleçam, faz-se necessário que haja  perdas de  alguns 

aspectos específicos e ganhos de outros.  Há uma forte perspectiva homogeneizadora. Nesta dinâmica, instala-se 

o choque de culturas, valores, dentre outros. Já na interação, percebe-se que as especificidades são mantidas, 

“ação que se exerce mutuamente  entre duas ou mais coisas. 
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       Oficina de Produção de Sentido. Imagem autorizada através doTCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

 

Dispositivo de reflexão:  

 

 

Cocá 

Discussão do grupo pesquisador: É um elemento que 

contribui para identificar o índio. O que eu posso dizer é 

que ele  traz saúde mental, alegria. Em momento  algum 

pode ser prejudicial....Quando eles estão confeccionando 

as coisinhas da cultura deles, eles não têm problema com 

depressão, com alcoolismo ou outro tipo de coisa 

relacionada com o transtorno mental. 
 

Percebe-se na discussão desse dispositivo que o grupo pesquisador faz uma reflexão 

sobre o processo saúde-doença, focando em um dos mecanismos essenciais para sua 

sobrevivência, que é a alimentação. Assim também que há uma consciência dos riscos que 

correm ao tempo em que atribuem esse risco à sociedade extra-cultura, também chamada, por 

eles de sociedade envolvente. Essa situação leva em consideração todo um processo de 

expropriação do indígena de suas terras e, consequentemente, a ausência das condições 

materiais para sua existência como é o caso dos produtos agrícolas, caça e pesca que eram 

cultivados em seu próprio contexto habitacional, na aldeia. Nisto, os indígenas são forçados a 

buscar fora da aldeia as alternativas para sua sobrevivência. Desta forma, todos os alimentos 

consumidos na aldeia, em tese, oferecem riscos à saúde, principalmente, enlatados, 

refrigerantes, biscoitos, dentre outros. 
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Neste sentido, o conceito de saúde vai se definindo em relação a outros objetos 

produzidos pela cultura indígena, como é o caso do cocá, do maracá e das cestarias, conforme 

observa-se nas falas abaixo, 

 

      Técnica Caixa mágica.  Imagem  autorizada através doTCLE,  assinado em janeiro de 2014 

Dispositivos de reflexão 

 

Maracá 
 
 
Colar 
 
 

 

Discussão do grupo pesquisador:  O maracá representa 

a cultura do índio, a alegria, a saúde. É cultura. Porque 

ele está alegre e vai se sentir bem, feliz... 

Colar para o índio significa festas, alegrias... para a 

saúde é muito bom porque faz parte da cultura deles lá 

na aldeia. Agora na parte das doenças, infelizmente tem 

o álcool que está no meio das festas, não tem como não 

ter bebida alcoólica. Isso acaba fazendo muito mal: 

bebida, suicídio, DST.  Hoje é uma realidade dentro da 

aldeia. 

 

Diante das reflexões acima, pergunta-se: estará a concepção de saúde para o índio 

relacionada com aspectos da cultura local? Conforme se observa, o grupo pesquisador vê nos 

dispositivos analisados, mais especificamente nos objetos utilizados nos seus rituais de dança, 

nas festas, em geral, uma concepção de saúde intimamente relacionada à sua cultura. De 

acordo com os registros etnográficos, observou-se que quando refletiram sobre esses 

dispositivos, havia não só um contentamento, mas também uma familiaridade na expressão do 

sentimento, “senti um brilho no olhar e um sorriso saudoso em cada sujeito pesquisador, tudo 
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fluía com muita clareza, sem dificuldades” (REGISTROS ETNOGRÁFICOS/DIÁRIO DE 

CAMPO, Barra do Corda, janeiro de 2014). De certa forma, esses instrumentos ainda 

significam para o indígena felicidade, alegria, por estarem intimamente relacionados à sua 

cultura. Então fazer e usar o cocá, o colar e o maracá não é só uma faceta da cultura, é, acima 

de tudo, saúde, porque diverte, ocupa, dá sentido à vida, conforme declarou o sujeito Kanela: 

“quando eles fazem as coisinhas deles, não têm problema com depressão, com alcoolismo ou 

outro tipo de coisa relacionada com o transtorno mental”.  

Dispositivo de reflexão:  

 

O chapéu em formato de 

Peixe 

Discussão do grupo pesquisador: O peixe representa  a 

comida preferida do índio. Antigamente se comia muito 

peixe e não existia diabetes, câncer, pressão alta. Eles 

comiam muito a comida natural, não existia tempero, 

gordura, eles não usavam sal, era só água e peixe. Até 

hoje minha mãe faz isso.  
 

 

      Imagem  autorizada através doTCLE,  assinado em janeiro de 2014 

Este dispositivo, chapéu em forma de peixe,  levou o grupo pesquisador, a inferir  que 

o peixe é alimento saudável, que faz parte de seus hábitos alimentares, embora esteja escasso 

devido a ação do ‘homem branco’ sobre a natureza, os rios que sofrem poluição e ação das 

dragas sobre os rios fazendo com que as atividades da pesca e canoagem, muito utilizadas 

pelos indígenas, deixem de existir. Conforme já evidenciado, em função da precariedade 
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desses meios de subsistência, a alternativa alimentar para o índio é o consumo de produtos 

industrializados ou outros gêneros oriundos do mercado de compras. Com isso, a grande 

preocupação por parte dos indígenas e dos profissionais de saúde indígena entrevistados é que 

surgem, hoje, nas aldeias, muitas doenças antes não existentes no meio indígena, como é o 

caso das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCTN) - hipertensão arterial, diabetes, AVC 

e outras provocadas, principalmente, pelo aumento das taxas de colesterol e glicemia, levando 

ao aparecimento de vários agravos de saúde, inclusive a obesidade.  Isto fica claro ao 

explorarem os dispositivos abaixo. 

Dispositivo de reflexão:  

 

Copo descartável e um 

pacote de  biscoito 

Discussão do grupo pesquisador:  Copo descartável – 

associado a questões ambientais e à obesidade.  

 

 

 

Oficina de Produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

Conforme coloca o grupo pesquisador, “esse material traz muito prejuízo, cria 

problema ambiental...”. Esta fala se confirma também pelo sujeito abaixo, 

Você vai a uma aldeia e você vê o lixo que tem lá: garrafa de refrigerante,  lata de 

manteiga, sardinha, quer dizer, é o lixo que a gente ver na aldeia [...]  antigamente 

nas aldeias tinham brejos limpos, lindos! Agora quase não tem, é tudo sujo então é 

assim, é preocupante, porque a tendência é piorar. ( SUJEITO  KANELA, p. 5). 
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Conforme se observa neste relato, o lixo que é produzido na aldeia diz respeito a tudo  

que é consumido no dia-a-dia pelos indígenas ao tempo em que são descartados a céu aberto e 

em mananciais, favorecendo o aparecimento de vetores e doenças. Conceitualmente, tem-se 

que a saúde ambiental refere-se aos aspectos da saúde e qualidade de vida humana 

determinados por fatores ambientais, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou sociais. No 

que se refere aos fatores ambientais, o grupo pesquisador ressalta que 

Hoje não temos mais nada, a terra,  as frutas silvestres já se foram em consequência 

da exploração do meio ambiente pelos latifundiários e madeireiros. A caça também 

praticamente não existe e nem o peixe. E o que o índio faz para sobreviver? Ele vem 

para a cidade e aí termina se beneficiando desses enlatados, refrigerantes que não 

traz saúde  nenhuma.(GRUPO PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda, MA.) 

A questão ambiental é universal e se constitui como um dos grandes desafios da era 

contemporânea, tendo em vista que põe em discussão não só a saúde da população, mas 

também aspectos como o papel do Estado e das políticas públicas, a produção tecnológica 

quer seja de alimentos ou utensílios, o controle e a regulação das atividades produtivas, o 

planejamento e a gestão do território associado a capacidade organizativa da sociedade civil. 

Soma-se, ainda, a baixa capacidade humana em gerir seu espaço físico e social 

O homem e ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá 

sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, 

social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no planeta 

levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia, 

conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escala sem 

precedentes o meio ambiente. Natural ou criado pelo homem o meio ambiente é 

essencial para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, até 

mesmo o direito à própria vida (ORGANIZACAO DAS NACÕES UNIDAS, 1972, 

p. 1). 

 

Em outro objeto de análise, expresso através de um pacote de biscoito -  observa-se 

que as doenças aparecem eivadas  de significados muitas vezes ligados  às dificuldades 

materiais de sobrevivência por que passa o índio na atualidade; assim ele fala, através do 

grupo pesquisador: 

O biscoito é bom, mas depois tem problemas sérios. O biscoito não tem nada a ver 

com a saúde indígena... Tem muito índio obeso, com doença cardíaca, tem muito... A 

gente de vez em quando tem a notícia que o índio morreu de doença cardíaca. Em 

consequência dessa má influência é que vem o distúrbio, né [...]. (GRUPO 

PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda, MA.) 

E acrescentam, 

Para viver ele depende desses alimentos para comprar e aí cadê o dinheiro? Aí 

termina o índio se revoltando. É o que acontece nessa região do Rodeador.... em 

novembro de 2013, o índio de repente apareceu enforcado [...]. O ano passado, na 

aldeia Taboca, tivemos duas tentativas de suicídio por depressão. (GRUPO 

PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda, MA.) 
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Para Mindlin (2005, p. 86), “o mundo dos índios está passando por muitas mudanças, 

influenciadas pelo modo de vida urbano, pelo sistema mercantil, o que afeta a saúde e o 

estado psíquico dos índios.”  A antropóloga chama a atenção para o fato de que “a cultura de 

um povo está em transformação permanente” e que esses processos de transformação têm 

influência significativa sobre a saúde dos indígenas, sobre suas subjetividades. Assim sendo, 

não se pode ter uma visão reducionista da cultura e dos movimentos históricos que perpassam 

a sociedade como algo dado, linear e imutável, mas, de um movimento cujos processos de 

interação social vêm desencadear um novo devir. A vida dos indígenas, hoje, passa por um 

processo de interação com a sociedade nacional, e neste movimento há perdas e ganhos. É 

como diz o sujeito Kanela, em sua narrativa 

Essa convivência cada vez mais próxima com as comunidades não indígenas trouxe 

benefícios, mais conforto, a TV, a água encanada, a energia, mas também trouxe 

muitos malefícios que hoje a gente percebe muito claramente o aparecimento de 

doenças como a hipertensão arterial, a diabetes [...].(Sujeito KANELA, p. 3) 

Ao verificar esta situação em outras etnias, de outros estados brasileiros, percebe-se 

que convivem com os mesmos problemas.  Evidencia-se tal fato a partir da fala do índio 

Guarani (Estado do AM), Manuel Lima. Assim enfatiza, 

Estamos perdendo essa cultura e a tradição por causa dos avanços dos hospitais, da 

cultura do homem branco. Hoje a índia para de fazer a comida porque tem um 

pacotinho pronto e um refrigerante de 1 litro. Ela vai ao hospital para ganhar neném, 

toma um monte de coisas para ficar fortalecida, mas volta para a aldeia doente. 

(LIMA, 2005, p.74). 

A este respeito acrescenta ainda, 

[...] hoje é comum ter uma televisão na aldeia e as pessoas verem o comércio 

consumista. As pessoas veem um comercial na televisão com uma mesa 

cheia de bolos e pensam: puxa, que tal tudo isso na minha mesa, quer dizer, 

elas imaginam aquelas coisas que não conseguem ter, e tudo isso atrapalha, 

tira o jeito de ser. (LIMA, 2005, p. 73) 

Depreende-se do conjunto das falas acima que a sociedade de consumo, aos poucos, 

vai entrando na vida dos indígenas, despertando desejos, necessidades e alterando a sua forma 

‘natural’ de ser e estar no mundo e, assim, produzindo um devir moldado pelas circunstâncias 

ditadas pelas “regras” da sociedade de consumo, próprias do sistema capitalista.  Nesse 

movimento, o processo de produção saúde-doença no meio indígena ganha novos contornos, 

bem como a própria concepção de saúde, bem-estar e felicidade. As doenças que antes não 

existiam, sobretudo as Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT, passam a se instalar no 

meio indígena, provocadas pelos novos estilos de vida assumidos, alterando, sobremaneira, a 

concepção de saúde e de doença.  
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Conforme colocam Coimbra Jr. et al (2005),  

A literatura sobre saúde das populações indígenas situadas nas Américas, e em 

particular aquelas localizadas no Canadá e nos Estados Unidos, aponta para a 

emergência da obesidade, hipertensão e diabetes mellitus, dentre outras, como sérios 

problemas de saúde pública ao longo das últimas décadas, não raro sobrepujando-se 

às doenças infecciosas e parasitárias (Narayan, 1996; Szathmary, 1994; West, 1974; 

Yung, 1993). Ainda que esta não seja a situação epidemiológica dos povos indígenas 

no Brasil, há indícios claros de uma transição em curso ( COIMBRA JUNIOR, et al, 

2005, p. 30). 

 A despeito da ausência de pesquisas atualizadas sobre essa questão, sem dúvida 

alguma, as mudanças socioeconômicas e ambientais vivenciadas pelos indígenas brasileiros 

nas últimas três décadas vêm mostrar que esses passam por um processo não só de 

aculturação e sociabilidade mais abrangente, como também de modificação da sua própria 

estrutura física e orgânica. Uma pesquisa antropométrica entre os índios Xavantes, no Estado 

do Mato Grosso, que compõem a faixa etária de 20-50 anos de idade mostra modificações 

consideráveis no perfil físico do indígena. Isto pode ser evidenciado no quadro abaixo. 

Quadro 4 - Comparação dos valores médios de medidas antropométricas e de níveis 

tensionais em adultos xavante (20-50 anos de idade), em 1962 e 1990. 

 MASCULINO FEMININO 

N MÉDIA N MÉDIA 

Estatura (em) 

1962 

1990 

Peso (kg) 

1962 

1990 

IMC (kg/m² 

1962 

1990 

Sistólica (mmHg) 

1962 

1990 

Diastólica(mmHg) 

1962 

1990 

 

 

13 

25 

 

13 

25 

 

13 

25 

 

13 

26 

 

13 

26 

 

169,3 

168,1 

 

68,3 

72,9 

 

23,8 

25,8 

 

114,0 

120,9 

 

13 

26 

 

12 

26 

 

12 

26 

 

12 

26 

 

12 

27 

 

12 

27 

 

155,3 

154,0 

 

53,3 

60,05 

 

22,0 

25,2 

 

106,7 

120,6 

 

66,2 

75,0 

 

Fonte: Coimbra Jr. et al (2001, 2002). 

A ocorrência de obesidade entre indígenas constitui um sério fator de risco à saúde 

cuja tendência ao seu agravamento vai se dar visto que esses índios não mais estão envolvidos 

com as atividades tradicionais de subsistência, como a roça, a caça, a pesca, bem como na 

medida em que vai substituindo-as por outros meios, como o trabalho assalariado (quando 

existe), o biscaite ou mesmo pelos benefícios do governo, como é o caso do  Bolsa Família, 

Beneficio de Prestação Continuada - BPC e de outros benefícios administrados pela FUNAI. 
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Nisso, observa-se que  a obesidade tem como causa principal os novos estilos de vida 

assumidos, onde se identifica fatores como o sedentarismo, a alimentação com alto teor de 

gordura e açucares, além de pobres em fibras. Durante a pesquisa, tanto o grupo pesquisador 

como os profissionais entrevistados, ressaltaram esta questão como preocupante, apontando 

como determinantes os contatos com a “sociedade envolvente”. “A alimentação era saudável, 

hoje não é mais, temos os enlatados e está adoecendo muitos indígenas. A sardinha, por 

exemplo, é coisa recente, antes de 1500 não existia”. (GRUPO PESQUISADOR/OPS, Barra 

do Corda, MA.).  

Dispositivo: sabonete e Bíblia Sagrada O sabonete traz saúde, evita doenças, bactérias, 

ajuda a trazer saúde... A Bíblia é a saúde para o 

índio, porque é vida. Evita vários tipos de 

ação/atitude que não traz saúde para o índio: a 

droga, a depressão, o álcool. 

 

 

     Oficina de Produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE, assinado em janeiro de 2014. 

Nessa discussão, percebeu-se que, ao pegarem a Bíblia Sagrada como objeto de 

reflexão, houve um silêncio geral. Daí indagar: Por que todos ficaram calados, pensativos? 

Conforme registros etnográfico/diário de campo, feitos por ocasião da realização da Oficina 

de Produção de Sentido em Barra do Corda (janeiro 2014), “Inicialmente pensei que fosse um 

sinal de respeito à Palavra de Deus, no entanto, segundos depois, pude perceber que algo mais 
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que o respeito começava a brotar de alguns participantes - era a Bíblia significando uma 

possibilidade de vida melhor”. Assim, após esse momento de pausa, o grupo pesquisador 

ressaltou que “as pessoas que seguem a Palavra de Deus, não ficam expostas à depressão, às 

drogas, e tantos outros males”(GRUPO PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda, MA.). Vê-se 

que a espiritualidade ainda se constitui em uma âncora onde residem as possibilidades de se 

obter saúde, pela fé.  

Esta questão ficou mais  clara na fala desse sujeito. 

A visão que o Guajajara tem sobre Deus, eu diria que do ponto de vista antropológico, 

é superior a nossa, porque o Guajajara identifica o terceiro céu e eu só fui conhecer o 

terceiro céu agora, não sabia que existia o terceiro céu e a Bíblia fala do terceiro céu. 

A Bíblia fala que Deus vive é lá. Quando ele chama Tupã, o tupã que ele conhece é o 

mesmo Deus, o que mudou foi a forma de adorar, a forma de adorar esse Deus. Então, 

eles conseguiram resgatar esse Deus antigo que é esse mesmo Deus que eu 

particularmente creio também. Então assim, eu acho que essa grande capacidade que 

eles tiveram de fazer esse resgate, isso tem influência de antropólogo e de pastores. 

[...] o céu que a gente vê aqui, essa cobertura que a gente vê, o sol, a lua, as estrelas, o 

infinito é o primeiro céu. O segundo céu é onde estariam as pessoas  depois que 

morrem, é tipo um paraíso e etc e no terceiro céu estaria Deus todo poderoso, que está 

acima de todas as coisas.  (Sujeito GUARANI,  p. 12) 

Outro dispositivo de reflexão que representa saúde foram os óculos e o cinto, este 

último se constitui em um adereço de significativa importância para os indígenas. 

Óculos e 

cinto 

Os óculos significa visão, alegria  e o cinto faz parte da 

cultura indígena 
 

 

      Oficina de Produção de Sentido. Imagem autorizada através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014 

Como se sabe, o cinto de linhas ou de fibra vegetal faz parte da cultura do índio, 

porém, de acordo com este sujeito, “Hoje o índio não pode mais andar com isso, ele sofre 
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preconceito este é um fato que leva o índio a adoecer. Mas não podemos fugir, isso representa 

nossa identidade” (Sujeito YANOMAMI, p. 10). Neste caso, o preconceito como fenômeno 

do racismo se constitui um fator de adoecimento. Mas o que é o preconceito
35

? Sabe-se que o 

preconceito se configura através de um juízo preconcebido, de um julgamento, que se 

manifesta numa atitude discriminatória. 

Do ponto de vista psicológico, o preconceito é uma atitude de hostilidade nas 

relações interpessoais, dirigida contra um grupo inteiro ou contra os indivíduos 

pertencentes a ele, e que preenche uma função irracional definida dentro da 

personalidade. (JAHODA E ARCHERMAN, 1969 apud CROCHIK, 

2006, p. 34) 

Atitudes preconceituosas, segundo os sujeitos da pesquisa, são muito comuns no 

contexto das relações interétnicas envolvendo, principalmente, indígenas e a sociedade 

nacional, o que tem contribuído para estabelecer uma situação de animosidade entre índios e 

não índios. Tal fato traz consequências danosas para a saúde mental do índio, conforme 

denota o sujeito Yanomami acima citado, considerando os sentimentos de rejeição, 

dominação e depreciação resultantes desse contexto de relações. 

Até o presente momento, as abordagens e reflexões de cunho analítico sobre o 

processo saúde-doença e mais especificamente sobre o conceito de saúde, foram feitas com 

base em objetos ligados à cultura indígena. Conforme registrado no diário de campo, “pode-se 

perceber que o  acanhamento inicial do grupo pesquisador, como num passe de mágica, 

transformou o cenário  em um ambiente rico de curiosidades e reflexões acerca de uma 

realidade que somente eles (os índios) podem sentir, ninguém mais” (DIÁRIO DE CAMPO, 

Barra do Corda-Ma, janeiro de 2014).  

No geral, destacam-se como pontos críticos na fala dos índios Guajajara, nesse 

primeiro momento, os seguintes aspectos:  a) os paradoxos que se colocam entre os modos de 

vida indígena e suas vivências em sociedade aberta. E neste aspecto, é inevitável o choque de 

culturas onde os contatos interétnicos, ao mesmo tempo, vêm estreitar as relações entre seres 

humanos, faz uma nova edição de suas percepções diante do mundo e dos comportamentos e 

atitudes, nem sempre amistosos; b) a ausência ou insuficiência  dos meios de sobrevivência 

associada ao medo e à violência, como fatores de adoecimento físico e mental; c) as 

influências da sociedade de consumo na história de vida dos povos indígenas e seu  impacto  

na cultura local e na  produção das doenças. 

                                                           
35

 Crochik (2006, p. 34) citando Jahoda  e Archerman (1969), esclarecem  que “o preconceito é considerado por 

eles como um julgamento que predispõe o indivíduo a ter atitudes frentes ao objeto em questão, e esse 

julgamento, por sua vez, é determinado pela relação entre o individuo e aquilo que a cultura lhe oferece para 

expressar e ser expressada por ele” 
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Ao analisar outros dispositivos fora da realidade indígena, tais como, refrigerantes, 

enlatados, adornos pessoais como gravata, colar havaino, dentre outros, brotou a sensação de 

se está inserindo um ‘estopim’ na discussão, com ânimos acirrados, os indígenas, em um tom 

de ‘revolta’, começam a soltar aquilo que estava silenciado entre eles. Os dispositivos 

seguintes mostraram isso com muita clareza. 

Dispositivo de reflexão 

 

Gravata com a frase “Vivo 

Bêbado” e uma garrafa de 

Refrigerante 

Discussão do grupo pesquisador: Hoje a maior doença do 

índio é o álcool, acho que ele nem cura mais. A bebida 

está destruindo as comunidades indígenas. Foi o branco 

que trouxe e o índio gostou, gostou tanto  que hoje eles 

estão se enforcando... [...] Até AIDS já tem nas 

comunidades. Isso é muito triste. Também tudo isso não 

foi produzido pelo índio, foi o branco que produziu. O 

refrigerante não traz saúde, não foi o índio que criou, foi 

o branco... 

 

 
       Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

  

 

Em que pese a magnitude dos problemas de saúde salientados até agora, através das 

representações do grupo pesquisador, dos sujeitos entrevistados e dos registros etnográficos 

contidos no diário de campo, destaca-se nas falas acima a questão dos Transtornos Mentais 
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em Indígenas (TMI) como alvo de preocupações pelos efeitos sociais devastadores que 

produz dentro das aldeias. São famílias inteiras sofrendo de alguma forma, os efeitos do 

consumo arriscado de SPAs, sendo as mais comuns, o álcool, a maconha e o crack. Melo et  al 

(2013) comentando uma pesquisa feita na comunidade indígena Potiguara, no Estado da 

Paraíba, região Nordeste do Brasil, afirmam que 

Constatou-se que o consumo abusivo de álcool traz consequências danosas para essa 

população, sobretudo para os jovens, uma vez que o início do consumo se dá em 

idade precoce. Observou-se ainda, que o uso abusivo de álcool atinge não só os 

usuários diretos, mas também seus familiares ... (MELO et al, 2013, p. 187) 

Entre os Guajajara, no Estado do Maranhão, o uso SPAs, principalmente o álcool e o 

crack, como também mencionado pelo grupo pesquisador, têm produzido efeitos, como: a 

violência dentro e fora do domicílio – desestruturando famílias; o suicídio, principalmente na 

população jovem; a depressão, principalmente em mulheres. Nesta fala, o grupo pesquisador é 

enfático: “O índio está se suicidando por causa do álcool. Tem hora que a gente fica até com 

medo de passar na aldeia, é todo mundo bêbado na estrada, drogado...”(GRUPO 

PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda, MA.). Ao mencionarem tais aspectos, denota-se uma 

situação de desespero e ao mesmo tempo um sentimento de desprezo por parte do poder 

público. O uso de SPAs tem dado lugar ao medo, à insegurança e à sensação de impotência, 

resultando em demandas pela atuação do Estado como ente coercitivo, proibicionista e 

provedor de medidas compulsórias que em pouco ou quase nada aliviam a dor daqueles que, 

de fato, sofrem com as consequências da dependência. Isto mostra que as políticas públicas 

ainda não  foram capazes de promoverem medidas efetivas de atenção à saúde mental 

indígena que envolvessem os aspectos peculiares da realidade indígena envolvendo uma 

abordagem  à pessoa em seus aspectos subjetivos, sua história familiar e social, ao contexto 

no qual vive e as SPAs com as quais convive e experiência.  

Sente-se que há aí um eco que não ecoa, um grito que não se ouve, um clamor que não 

se compartilha, uma dor que é despercebida. O certo é que o poder público tem silenciado 

diante das questões sanitárias indígenas. O uso das SPAs precisa ser entendido não só como 

uma produção do mercado, mas também como fenômeno  de produção de subjetividades. 

Ao utilizar a oficina de produção de sentido como mecanismo de escuta sensível, 

percebeu-se uma polifonia que dá voz à dor, aos sofrimentos e carecimentos.  Daí indagar: 

como o Estado brasileiro através de suas políticas públicas poderá se apropriar dessa realidade 

e agir sobre ela numa perspectiva de transformação? Com certeza um dos caminhos para isto 

é pesquisar escutando, no sentido utilizado por René Barbier (2002, p. 1). Só uma escuta a 
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esses sujeitos poderá redimensionar o alcance das políticas públicas a eles direcionadas. Para 

este autor, a escuta tem como suporte de apoio a empatia, “através da qual o pesquisador deve 

saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder compreender de 

dentro suas atitudes, comportamentos e sistemas de idéias, de valores, de símbolos e de 

mitos”. (BARBIER, 2002, p. 1). A saúde a ser assegurada pelo governo aos cidadãos deve, 

sem dúvida, ter como ponto de partida e de chegada o contexto de vida das pessoas. Se para o 

índio ter saúde é ter terra, fruteiras, meio ambiente saudável, caça nas matas e peixe nos rios, 

no mínimo, a “inteligência” planificadora das ações governamentais deveria partir dessa 

concepção. A Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada pela Portaria nº 254 

de 31 de janeiro de 2002,  tem como  propósito  

É garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando adversidade social, 

cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a superação dos fatores 

que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude 

e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o 

direito desses povos à sua cultura. (BRASIL, Fundação Nacional de Saúde, 

2002, p. 13) 

Conforme se observa, esse preceito legal, por mais avançado que seja, ainda não 

enseja uma sintonia com o contexto de vida dos indígenas, um ir em busca do  real sentido 

dos fatos/fenômenos presentes em suas vidas. Então por que insistir em desenvolver uma 

política de saúde indígena sem considerar os aspectos essenciais que marcam a vida desses 

povos? Por que não trazer para esta política fragmentos conectores dos sentimentos, das 

expectativas, carecimentos e das ações e práticas internas à sua cultura? Como agir diante da 

fala do Grupo pesquisador: “Hoje não temos mais nada. A terra,  as frutas silvestres já se 

foram em consequência da exploração do meio ambiente pelos latifundiários e madeireiros. A 

caça e a pesca também praticamente não existem. E, o que o índio faz para 

sobreviver?”(GRUPOPESQUISADOR/ OPS, Barra do Corda, MA).  

O segundo dispositivo utilizado na Oficina de Produção de Sentido foi um GT – 

(Grupo de Trabalho) onde o grupo pesquisador fez uma análise das falas acima e chegou a um 

consenso quanto ao conceito de saúde e saúde mental para o índio. Assim, os dois grupos de 

trabalho se manifestaram: 

Quadro 5 -  Síntese da discussão dos GTs  sobre os conceitos de saúde e saúde mental 

indígena 
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Grupo pesquisador Concepção de Saúde .. Concepção de saúde mental 

 

Grupo Ywy - (Terra) 

Composto por 10 

Copesquisadores 

 

SAÚDE PARA O ÍNDIO É... 

Viver em comunidade;   

Ter saneamento básico; 

Ter alimentação saudável; 

Ter segurança; 

Ter educação de qualidade; 

Ter sua cultura preservada; 

Acesso livre ao território –demarcado 

e homologado; 

Religião; 

Melhores condições de saúde; 

Meio ambiente preservado 

Ser respeitado; 

Ausência de doenças físicas; 

Direitos não violados; 

 

É quando ele estar bem com 

sua religião, com sua família; 

com sua comunidade; com sua 

cultura. Quando é respeitado e 

ouvido. 

 

Grupo Tenetehara - (povo 

verdadeiro) 

 

Saúde é... 

Ele ser respeitado dentro e fora de 

sua parte cultural; 

É ele ter seus direitos garantidos; 

É o bem-estar do índio a partir do 

momento que ele consegue  ter suas 

coisas para uma vivencia no dia-a-

dia, como sua terra, moradia, apoio 

social,  educação, de qualidade, 

alimentação adequada e saneamento 

básico; 

Ausência de discriminação e 

preconceito 

Ter dinheiro 

Saúde mental é... 

É  o bem-estar psicológico; 

Combate ao alcoolismo 

(inexistência); 

Ausência total do uso de 

drogas; 

Está bem com a vida, sua 

cultura e sua comunidade; 

Que o governo brasileiro, de 

fato, cumpra as suas 

responsabilidades, com a 

saúde, educação, etc. 

 

Fonte: Pesquisa in loco – Grupo pesquisador/OPS, Barra do Corda, janeiro de 2014. 

A dimensão conceitual apontada tanto para a concepção de saúde como a de saúde 

mental, sinaliza para uma compreensão holística envolvendo a triangulação homem- contexto-

SPAs. Nessa concepção, os aspectos subjetivos e objetivos da vida cotidiana indígena 

fundamentam a construção conceitual na medida em que atuam articuladamente e focados nas 

necessidades surgidas na dimensão espaço-tempo. Isto leva a inferir que se vive uma época 

histórica em que o fundamento das demandas da vida dos indígenas é a chave para o 

entendimento de suas visões de mundo, críticas e conceituações. Neste sentido o conceito não 

CONTR-ANÁLISE: 

 

Mantiveram as falas 
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está posto, acabado, antes está em construção, sofrendo as influências temporais e espaciais 

de uma história que flui cotidianamente em meio às suas determinações. Viver em 

comunidade, ter segurança, respeito a seus direitos, ter dinheiro e não haver preconceito e 

discriminação é alguns dos fundamentos que, do ponto de vista indígena, concorrem para uma 

percepção de saúde diferenciada e que aos poucos vai se distanciando da concepção 

normativa de saúde. Daí inferir que os conceitos fluem quando as pessoas são levadas, 

primeiramente a entender sua situação concreta. 

Como diz Deleuze e Guattari (1992, p. 35), “os conceitos são centros de vibrações”, 

está-se diante de um pensamento em plena atividade, cujo ato de pensar é intermediado por 

uma força externa  que busca compreender uma situação concreta, mesmo que inquietante. 

Deleuze (1992) diz que “não existe céu para os conceitos”, nisto o autor sinaliza para a 

liberdade do pensar contextualizado ao tempo em que cria condições para romper com as 

recognições. Explorar a percepção dos sujeitos é, sem dúvida, uma aventura pedagógica que 

permite ao pensamento dinamizar sua força criadora em direção àquilo que faz sentido dentro 

de um contexto, seja das alegrias, dos sofrimentos, das esperanças. Isto implica aguçar 

percepções, afetos, pontos de vistas que estavam silenciados. Foi desta forma que se chegou 

aos conceitos acima, contextualizando cosmovisões a partir das vivências do grupo 

pesquisador.  

No entanto, como contraponto identifica-se no âmbito institucional, conceitos já 

instituídos e balizadores de suas ações institucionais. Como exemplo, tem-se o conceito 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS que define a saúde a partir de um 

ponto de vista ideal, como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades". Depois de vivenciar esta experiência com os 

indígenas pergunta-se: será que não se está diante de um simulacro, de um modelo prévio, 

sem aderência às realidades multiculturais?  Percebe-se aí um conceito que embora eivado de 

idealismo, jamais poderia promover a “felicidade” e o “bem-estar” por si mesmo, na medida 

em que são categorias que se colocam dentro de um quadro de valores, crenças e atitudes, ou 

seja, parte da cosmovisão dos sujeitos. Neste sentido, o conceito de saúde acima definido, 

necessita ser revisto, pois é certo que não mais corresponde à realidade, “essa definição, até 

avançada para a época em que foi realizada, é, no momento, irreal, ultrapassada e unilateral” 

(SEGRE, 1997, p. 539), [grifos do autor].   Também não foge à regra o recente conceito de 

saúde expresso na Constituição Federal de 1988 e utilizado pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS, 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Esta concepção cunhada pelo Estado brasileiro foi instituída há mais de duas décadas e 

seguida pelas instituições e organizações de saúde em suas respectivas esferas administrativas 

(Federal, Estadual e Municipal). É tida como nortedor das políticas públicas, das práticas 

profissionais e do entendimento da sociedade em geral. Contudo, no que diz respeito à 

questão indígena, tal conceito em muito pouco tem tido ressonância, haja vista as flagrantes 

situações de vulnerabilidade e pauperização em que se encontram, não só os índios Guajajara, 

mas outras etnias brasileiras que passam pelos mesmos problemas, sem esperança de 

solucioná-los, pelo menos a médio prazo.  

No que se refere a saúde mental indígena, o grupo pesquisador mostrou através dos 

aspectos subjetivos e objetivos realçados no quadro 5 que, pela sua complexidade, tal conceito 

vai além das  perturbações mentais. Ele é, conforme coloca Stock (2011, p. 5), produto da 

interação de vários fatores, quais sejam: culturais, genéticos, sociais, comportamentais, 

ambientais, relacionais, históricos, antropológicos, entre outros. Além desses fatores 

mencionados pela autora, ainda menciona-se os fatores políticos, éticos e estéticos, pois é 

sabido que a própria estrutura física e organizativa da aldeia (não mais em forma circular), 

hoje, pode ser um fator de solidão, de individualismo, de definhamento dos vínculos de 

sociabilidade. Sobre este aspecto, Viveiros de Castro (2008) menciona que “A solidão é uma 

experiência não só psicologicamente, mas metafisicamente arriscada no mundo indígena. Em 

suma, a solidão é patológica e patogênica”. (CASTRO, 2008 apud STOCK, 2011, p. 17).   

Dessa forma, pensar a saúde e a saúde mental indígena numa perspectiva transcultural 

é estar atento para a forma como se dá a interação dessa multiplicidade de fatores na vida dos 

povos ameríndios e ao tipo de rebatimento tudo isto tem na formação da personalidade das 

gerações futuras em relação às gerações mais antigas e entender até que ponto tudo isto 

poderá trazer conflitos intergeracionais. Conforme registros, ao visitar as aldeias, 

principalmente da etnia Guajajara, verificou-se em conversas informais com os caciques suas 

preocupações com este aspecto. 

Os índios mais novos não querem mais seguir a cultura indígena [...] não cortam 

mais o cabelo como índio, não se vestem mais como índio, não se alimentam mais 

como índio [...], querem viver como o branco. sendo isso motivo de vergonha para 

os mais velhos [...]muitas coisas estão acontecendo que deixam índio triste, afirma o 
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cacique da Aldeia Santa Maria.  (RELATÓRIO DE CAMPO, BARRA DO 

CORDA,  junho de 2007). 

Como esses conflitos rebatem na saúde indígena? Até que ponto contribuem para um 

repensar do conceito de saúde para o índio? Conforme já evidenciado, não se propõe negar os 

conceitos já existentes, instituídos,  mas mostrar a necessidade de ressignificá-los à luz das 

percepções desses sujeitos, a partir de suas vivências e necessidades, e nessa ressignificação 

propor readequações na política de saúde indígena e consequentemente  na sua  prática. Nisso 

uma nova conduta ética, comprometida com o coletivo, precisa emergir, fluir, com mais 

intensidade e velocidade, fazendo das expressões sociais o sentido e o eixo fundante do 

conhecimento científico e das ações institucionais.  

Fatores internos e externos concorrem na formação de uma percepção de saúde para o 

indígena Guajajara,  não nos permitindo mais falar em “bem-estar” ou “felicidade”, o que 

segundo Segre (1997, p. 539) “é incompatível com a situação do homem, com suas 

dificuldades, dúvidas, medos e incertezas.” Nas entrevistas realizadas com os profissionais de 

saúde indígena, pôde-se perceber como ainda reverbera as concepções de saúde já discutidas e 

como há uma consciência de sua inadequabilidade  ao mundo indígena. 

Sabemos que a saúde é um conjunto de um bem-estar físico, emocional, cultural [...] 

a gente sabe disso. E para eles, saúde é muito mais que isso aí, é muito mais porque 

se ele vê a terra dele não demarcada, não homologada, isso vai refletir dentro da 

comunidade. A comunidade vai adoecer por insegurança e a comunidade adoecendo 

os participantes da comunidade também vão adoecer. É impressionante porque 

realmente isso acontece. (Sujeito KANELA, p. 4) 

Outro aspecto mencionado que, segundo os sujeitos, implica nas condições de saúde, 

são as relações de poder e as diferenças sociais que se estabelecem dentro da aldeia. 

Hoje ele vê o filho do cacique que tem uma condição social e financeira melhor indo 

para a cidade estudar, fazendo faculdade, medicina, farmácia  enfermagem. E ele 

não tem essa condição que o filho do cacique tem. Ai ele traz para a comunidade 

dele e a comunidade não pode fazer nada [....] isso gera insatisfação que gera 

doença. Por isso hoje a gente vê que os agravos em saúde indígena são muito 

maiores. ( Sujeito KANELA, p. 4) 

O medo, a insegurança, a terra não homologada, a ausência das condições de uma vida 

melhor para os filhos, as relações de poder, tudo isso, pode ser colocado como fatores que 

conformam o processo saúde-doença, pois se está diante de um tipo de sofrimento cuja dor, 

muitas vezes, é subjetiva, rebatendo em cada organismo de modo diferente, em forma de 

moléstias como câncer, gastrite, dores generalizadas, perturbações mentais, dentre outras. Em 

muitas passagens, vê-se que as queixas quanto ao uso abusivo de álcool e outras drogas 

corroboram com o quadro de sofrimentos e, muitas vezes, são usados como forma de 

“esquecer” ou “aliviar” as dores, causando outros danos comportamentais, como a depressão 



155 
 

e o suicídio, que podem ser considerados como sintomas do mal estar dos tempos pós-

modernos ou da "civilização". Cada um tem sua realidade e não pode ser esquecida atrás de 

um conceito elitista, mas antes deve ser tomada como objeto de intervenção pelo Estado. 

O terceiro dispositivo trabalhado na oficina foi o Grupo de Trabalho - GT,  cujo 

objetivo foi avaliar como andam os TMI nas aldeias e sua intensidade. Desta forma, ambos os 

grupos se manifestaram, conforme quadro abaixo. 

Quadro  06 - Percepção dos grupos quanto aos transtornos mentais nas aldeias. 

Grupos de Trabalho (GT) 

Pergunta básica: Como o grupo vê os Transtornos mentais nas aldeias Guajajara? 

 
Grupo Ywy (Terra) Grupo Tenetehara (Povo verdadeiro) 

 

 - Péssimo, porque tem grande incidência de 

alcoolismo, tráfico, livre acesso a prostituição, 

falta de perspectiva de vida, desamparo 

institucional, exclusão das políticas públicas, 

preconceito e discriminação; 

-  Alcoolismo já começa na faixa etária dos 09 

anos em diante e predomina no sexo masculino. 

 

- Não vai muito bem, pois as doenças mais frequentes são a 

depressão e o uso abusivo de álcool. A maioria é do sexo 

masculino, mas existem casos no sexo feminino, a faixa 

etária predominante vai dos 15 aos 45 anos. 

- Isso ocorre muito devido a influencia do aliciamento de 

uma política externa, o não índio influenciando coisas ruim 

nas aldeias. O fácil acesso à bebidas com a criação de bares 

nas aldeias e lembrando também da depressão por conta do 

desvio do sexo, que hoje é presente na realidade indígena. 

 

 

As informações identificadas nas entrevistas com os indigenistas e lideranças 

indígenas se confirmam no grupo pesquisador acrescendo apenas outros como o desamparo 

institucional, o preconceito, a discriminação e o aliciamento. Como se percebe, aos poucos se 

constrói um desenho do conceito de saúde e saúde mental indígena, em cujo escopo aparecem 

como fatores determinantes as condições de vida e os estilos de vida assumidos ao longo dos 

contatos interétnicos.  

Outro aspecto trabalhado pelos grupos foi a identificação geográfica dos transtornos 

mentais, feita através da técnica do mapa falante, que  é uma técnica de mapeamento que visa 

captar as informações a partir das próprias narrativas dos sujeitos, tendo como objetivo 

representar graficamente uma situação-problema da realidade comunitária, a qual deve ser 

elaborada coletivamente por pessoas interessadas em conhecer e resolver problemas 

identificados.  "Sua aplicação é recomendável quando se deseja a participação da população 

na realização do diagnóstico de determinada situação que os envolve e na formulação de 
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planos e programas de ações, visando mudar a situação diagnosticada"(TOLEDO e 

PELICIONI, 2009, p.199) 

4.1.3 Mapeamento dos TMI por tipo e localização geográfica 

O quarto e último dispositivo trabalhado com os indígenas foi o mapa falante, no qual 

foram identificados os transtornos mentais existentes nas terras Rodeador e Cana Brava 

Guajajara, área objeto desta pesquisa. Foram produzidos dois mapas falantes, sendo um das 

terras indígenas da área do Rodeador, tendo como responsável o grupo pesquisador Ywy e o 

outro das terras indígenas da área Cana Brava Guajajara, que ficou com o grupo Tenetehar. 

Para esses grupos, em todas as aldeias mapeadas, existe em alguma medida o risco de 

vulnerabilidade
36

 dos indígenas aos transtornos mentais, sendo este risco definido 

considerando os seguintes aspectos:  Contatos interétnicos (proximidade com as rodovias já 

citadas  e com a Zona Urbana; internet, TV/ parabólica); ausência de acompanhamento bio-

psico-social e baixa ineficácia das políticas públicas.  

Partindo destes aspectos, discutiu-se a definição de risco de vulnerabilidade aos 

transtornos mentais em indígenas, levando em consideração os critérios alto, médio e  

alto/médio, conforme abaixo definidos, pelo grupo pesquisador: 

1 - Alta vulnerabilidade -  quando reúne os três  critérios citados e as aldeias estão 

situadas em regiões de risco, isto é, nas margens de rodovias e na zona urbana ou 

próximo dela; 

2 – Média vulnerabilidade -  reúne todos os critérios, porém as aldeias estão 

localizadas, geograficamente, fora da  região de risco, isto é, estão afastadas das 

rodovias e zona urbana; 

3 – Alta/média vulnerablidade - mesmo as aldeias estando afastadas da região de risco, 

existe a prática do assédio, do tráfico de drogas e álcool, que é levada  pelo homem 

branco (não índio): o madeireiro, o criador de gado, dentre outros. 

Os grupos não utilizaram o critério baixa vulnerabilidade por considerarem que, 

no momento, o uso abusivo de SPAs está, geograficamente, localizado nessas terras 

pela posição geográfica que ocupam.  

                                                           
36

 Ayres (2003) refere-se ao termo vulnerabilidade como sendo a chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento. Neste sentido, o risco de adoecimento poderá  estar ligado às questões sociais, culturais, 

biológicas, políticas, geográficas, dentre outras. 
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Em saúde, é frequente o uso do termo vulnerabilidade e este associa-se às condições 

de fragilidade, perigo e suscetibilidade das pessoas  a terem problemas de saúde ou outros 

danos relacionados a ela.   

Segundo os descritores utilizados nas bases de dados da Bireme, que é o centro 

colaborador da Organização Pan-americana de Saúde para atualização da 

terminologia relacionada com as ciências da saúde, encontram-se definidos como 

vulnerabilidade: a) Grau de suscetibilidade ou risco a que está exposta uma 

população de sofrer danos por um desastre natural; b) Relação existente entre a 

intensidade do dano resultante da magnitude de uma ameaça, evento adverso ou 

acidente e c) Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser 

afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de 

estudos técnicos [...]. (NICHIATA et al, 2008, p. 3) 

De modo geral, estudos epidemiológicos, têm como ênfase a identificação de pessoas 

e as possibilidades de riscos de exposição a certos agravos de ordem física, 

psicológica/comportamental ou social, no sentido de identificar as probabilidades ou chances 

maiores ou menores de um grupo populacional adoecer ou morrer por algum tipo de agravo. 

Desta forma, as discussões entre os indígenas se processaram com o objetivo de 

identificar e mapear as aldeias das terras indígenas Rodeador e Cana Brava Guajajara.  Assim 

os grupos de trabalho procederam e concluíram: 

a) Grupo YWY - Terras indígenas Rodeador 

O trabalho de mapeamento deu-se através das discussões entre os indígenas quanto à 

identificação do tipo de Transtorno Mental e sua localização espacial no contexto das terras 

indígenas da região do Rodeador. Na cartografia abaixo, aparecem todos os aspectos relativos 

à área: as aldeias representadas por uma casinha, as estradas (BR) e os rios representadas por 

linhas escuras. 
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Imagem autorizada através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

As terras indígenas Rodeador caracterizam-se pela sua pequena extensão e por serem 

terras contínuas, localizam-se no município de Barra do Corda e possuem uma extensão 

territorial de 2.317 hectares. O grupo mapeou 18 (dezoito) aldeias existentes nas terras 

indígenas do Rodeador, que apresentam casos de transtornos mentais por álcool (100%) e 

outras drogas. Dentre essas aldeias,  3 (três) já registraram casos de suicídio e 100% 

apresentam casos de depressão, principalmente em mulheres. (GRUPO 

PESQUISADOR/OPS, Barra do Corda - MA).  Essas aldeias situam-se próximas aos 

povoados Vila Real, Cachimbeiro, Mucunã e Cana Brava. Das 18 (dezoito) aldeias 

identificadas,  11 (onze)  estão situadas às margens do Rio Orives, a saber: Mainumy, 

Kwarahy, Taboca, Jerusalém dos Orives, Patizal, Jacú II (extinta após um sucídio em 2013), 

Taynara, Mirele, Painho, Canafistula, Miritiá - esta fica próximo ao brejo dos Caixões 

juntamente com as aldeias: Uruaçu, Rodeador e Pedra Branca.  As aldeias Rodeador II, 

Taboca Nova ( 2 suicídios em 2013 na faixa etária de 18 a 30 anos) e Canavial, situam-se  

próxima ao Brejo Santo Estevão e, finalmente, a aldeia Jacú que fica  próximo ao povoado 

Cana Brava. 

QUADRO 7- Mapeamento das aldeias das terras Rodeador segundo os principais tipos de TM 

apresentados  e nível de vulnerabilidade 
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Fonte: pesquisa “in loco”. Barra do Corda,  janeiro de 2014 

Mapa Falante das Terras indígenas Rodeador  produzido pelo grupo pesquisador Ywy em Barra do 

Corda – Maranhão,  janeiro de 2014 

 

Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

NOME DA ALDEIA TIPO DE TRANSTORNO NIVEL DE 

VULNERABILI

DADE* 

1. Mainumy Alcoolismo Alto/médio 

2. Kwarahy Alcoolismo Alto/médio 

3. Taboca I Alcoolismo e 2 (duas) 

tentativas de suicídio 

Alto/médio 

4. Jeruzalém dos Orives Alcoolismo Alto/médio 

5. Patizal Alcoolismo e 2 (duas) 

tentativas de suicídio 

Alto/médio 

6. Jacu II Alcoolismo e Suicídio - 1 

(um) 

Alto/médio 

7. Taynara Alcoolismo Alto/médio 

8. Mirele Alcoolismo Alto/médio 

9. Painho Alcoolismo Alto/médio 

10. Canafístula Alcoolismo Alto/médio 

11. Uruaçu Alcoolismo Alto/médio 

12. Rodeador Alcoolismo Alto/médio 

13. Alto Miritiá Alcoolismo Alto/médio 

14. Pedra Branca Alcoolismo Alto/médio 

15. Rodeador II Alcoolismo Alto/médio 

16. Taboca Nova Alcoolismo e suicídio 2 

(dois) 

Alto/médio 

17. Canavial Alcoolismo Alto/médio 

18. Jacú Alcoolismo Alto/médio 
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Mapa Falante das Terras indígenas Rodeador  produzido pelo grupo pesquisador Ywy em Barra do 

Corda – Maranhão,  janeiro de 2014 

 

Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

b) - Grupo Tenetehar – Terras indígenas Cana Brava Guajajara 

 Mapa Falante das Terras indígenas Cana Brava Guajajara  produzido pelo grupo pesquisador Tetehar 

em Barra do Corda – Maranhão,  janeiro de 2014 

 

Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 
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As terras indígenas Cana Brava Guajajara têm uma extensão territorial de 

aproximadamente 164.557,49 mil hectares, sendo que desses já foram homologadas apenas 

131.868,18 hectares que atravessam os municípios de Barra do Corda, Genipapo dos Vieiras e 

Grajaú, no Maranhão. Nessas terras, o Grupo Pesquisador conseguiu  mapear 108 (cento e 

oito) aldeias que apresentam casos de transtornos mentais (depressão, uso de SPAs) ou estão 

expostas ao risco de adoecer por estas patologias. Segundo informaram, em  todas elas existe 

uma grande quantidade de jovens e adultos fazendo uso e traficando drogas dentro das 

aldeias. São aldeias cuja população apresenta um alto nível de vulnerabilidade, pois se situam 

às margens da Rodovia Estadual  MMA 238 e da BR 226, que liga os Estados do Rio Grande 

Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e Tocantins e possui uma extensão de 1.674,6 km. No estado 

do Maranhão essa BR passa por dentro das terras indígenas Cana Brava Guajajara nos 

municípios de Barra do Corda e Grajaú. 

Os quadros abaixo mostram a identificação dessas aldeias e o nível de vulnerabilidade 

a que estão expostas ao consumo de SPAs e de contraírem  problemas de saúde em geral. 

Quadro 8 - Mapeamento das aldeias das terras indígenas Cana Brava Guajajara 

situadas próximo à rodovia MMA/ 238, segundo os principais tipos de TM  apresentados  

- 20 aldeias 

NOME DA ALDEIA TIPO DE TRANSTORNO APRESENTADO NÍVEL DE 

VULNERABILI

DADE* 

1 Daniel Drogas (álcool e crack), depressão e doenças  Alto 

2 Mardonio Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

3 Capinzal Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

4 Dois irmãos Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

5 Sitio Ribeirão Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

6 Maria Mariano Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

7 Cajueiro Real Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

8 Maraw Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

9 Taquari Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

10 Karú Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

11 São João Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

12 Progresso Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

13 Irikau Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

14 Cocalinho Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

15 Ykal Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

16 Piarw Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

17 Cana Brava II Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

18 Porto Alegre Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

19 Taboquinha Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

20 Porco Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

21 Vila Nova Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

22 Canaã Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

23 Ucho Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

Fonte: pesquisa “in loco” janeiro de 2014 
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      Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 

Produção do Mapa Falante das Terras indígenas Cana Brava Guajajara  produzido pelo grupo pesquisador 

Tenetehar  em Barra do Corda – Maranhão.  

 

       Imagens autorizadas através do TCLE,  assinado em janeiro de 2014. 
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Quadro 9 – Mapeamento das aldeias próximas à rodovia MMA 238 que sofrem 

influências interétnicas – 11 aldeias 

Cont. 

ALDEIAS TIPO DE INFLUÊNCIA 

APRESENTADA 

NIVEL DE 

VULNERABILIDADE* 

1. Egito Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

2. Montana Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

3. Cana Brava Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

4. Raimundão Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

5. Cacimba velha Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

6. Canafístula Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

7. Fava Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

8. Mangueira Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

9. São Pedro dos 

Cacetes 

Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

10. Alto Alegre Criolí Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

11. Nova Piçarreira Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

Fonte: pesquisa “in loco”, janeiro de 2014 

Quadro 10 - Identificação das aldeias das terras indígenas Cana Brava Guajajara 

cortadas pela BR/226 nos municípios de Barra do Corda, Genipapo dos Vieiras e 

Grajaú segundo os principais tipos de TM  apresentados  - 29 aldeias 

(Cont.) 

ALDEIA TIPO DE TRANSTORNO APRESENTADO NIVEL DE 

VULNERABILI

DADE* 

1. Santa Maria Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

2. Macaúba Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

3. Ribeiro Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

4. Barreirinha Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

5. Castanhal Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

6. Nova Barreirinha Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

7. Kitara Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

8. Bela Vista Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

9. Nova Esperança Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

10. Igarana Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

11. Nova Missão Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

12. Monalisa  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

13. El betel Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

14. Nova Queiroz Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

15. Mussum Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

16. Judéia  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

17. Nova Maranata Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

18. Bito  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

19. Canavial Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

20. Nova Jerusalém Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

21. Nova Galiléia Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

22. Bananal do Coquinho Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

23. Cabeça da Onça Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

24. Coquinho  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

25. Cia Norte Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

26. Sitio Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 
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27. Betania  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

28. Sabonete do Leão Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

29. Jurema II Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

30. Sumaúma  I e II Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

31. Nova Belém  Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

32. Mangueirinha Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

33. Canafistula Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

34. Pantanal Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

35. Jericó Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

36. Nalva Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

37. Novo Egito Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

38. Missão Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

39. Zahy-tàtà Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

40. Chuveiro Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

41. Queiroz Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

42. Mussum Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

43. Araçá Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

44. Bueiro Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

45. Sapucaia Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

46. Jurema Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

47. Jenipapinho Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

48. Sobradinho Drogas (álcool e crack), depressão e doenças Alto 

Fonte: pesquisa “in loco” janeiro de 2014 

Quadro 11 – Mapeamento das aldeias próximas à BR 226, que sofrem influências 

interétnicas – 26 

ALDEIAS TIPO DE INFLUÊNCIA 

APRESENTADA 

NIVEL DE 

VULNERABILIDADE* 

49. Baúba Drogas, depressão e doenças  Alto 

50. Planalto Drogas, depressão e doenças  Alto 

51. Coroatá Drogas, depressão e doenças  Alto 

52. Ventura Drogas, depressão e doenças  Médio 

53. Bananal Drogas, depressão e doenças  Médio 

54. Emanuel Drogas, depressão e doenças  Médio 

55. Raimunda Carvalho Drogas, depressão e doenças  Médio 

56. Zahy-pariá Drogas, depressão e doenças  Alto/Médio 

57. Irypahia Drogas, depressão e doenças  Alto/Médio 

58. Marcolino Drogas, depressão e doenças  Alto/Médio 

59. Cajazeira I Drogas, depressão e doenças  Médio 

60. Cajazeira II Drogas, depressão e doenças  Médio 

61. Cachoeira comprida Drogas, depressão e doenças  Médio 

62. Maná Drogas, depressão e doenças  Médio 

63. Boa Esperança Drogas, depressão e doenças  Médio 

64. Porto Velho Drogas, depressão e doenças  Médio 

65. Alfredo Neto Drogas, depressão e doenças  Médio 

66. Massaranduba Drogas, depressão e doenças  Alto 

67. Baúba Drogas, depressão e doenças  Alto/Médio 

68. Planalto Drogas, depressão e doenças  Alto/Médio 

69. Cordatá Drogas, depressão e doenças  Alto/médio 

70. Ventura Drogas, depressão e doenças  Médio 

71. Bananal Drogas, depressão e doenças  Médio 

72. São Pedro Drogas, depressão e doenças  Médio 

73. Emanuel Drogas, depressão e doenças Médio 

74. Raimundo Carvalho Drogas, depressão e doenças Médio 

Fonte: pesquisa “in loco”, janeiro de 2014 
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Imagem dos Participantes da Oficina de Produção de sentido realizada em Barra do Corda-MA, em janeiro de 2014.     

(Arquivo pessoal -  foto autorizada mediante o TCLE) 

 

Os dispositivos utilizados para reflexão junto aos indígenas, nesta pesquisa, trouxeram 

para o cenário vivências e indicativos que permitiram contextualizar e problematizar o real 

sentido da saúde para o índio na era contemporânea. É neste aspecto que J. Habermas (1983, 

p. 307) anuncia que “o mundo da vida é aberto ao intérprete, somente na medida em que, ao 

mesmo tempo, problematiza seu próprio universo”. Essa proposição habermasiana coloca 

como condição a necessidade de se estabelecer uma relação dialógica, pautada por um agir 

comunicativo no qual os sujeitos possam refletir suas realidades por meio dos aspectos 

significativos de suas vivências (OLIVEIRA, 2011).  

Desta forma, a concepção de saúde discutida pelos índios aparece associada a fatores 

diversos, como a terra, a ausência de preconceito, a alimentação, o trabalho, a perspectiva de 

vida. No entanto, esta é uma concepção ideal, pois na realidade, os indígenas vivem uma 

baixa qualidade de vida associada a uma baixa qualidade da “assistência” governamental, em 

todas as áreas das políticas públicas, acrescendo a isto fenômenos igualmente importantes 

como a perda da identidade, a mudança forçada de hábitos, dentre outros.  

Nesse sentido, conclui-se que o perfil da saúde mental indígena não é somente um 

caso preocupante é, acima de tudo, uma realidade constrangedora, que depõe contra a 

cidadania e o Estado de Direito. Ainda se está longe do percurso exigido para se ter uma 
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saúde de qualidade que seja realmente universal e que trate as chamadas “minorias” étnicas 

com a devida equidade e com foco em suas especificidades, pois é sabido que as diretrizes e 

objetivos das políticas públicas ainda são determinadas em função da política econômica e 

orçamentária, dentre outros interesses. Isto, de qualquer forma, produz um distanciamento das 

concepções e práticas de saúde vigentes com a realidade de vida dos sujeitos. Romper com 

esse fosso economicista, ideológico e cultural que ainda persiste, consiste em mudar a forma 

de escuta, apurando os ouvidos, a linguagem e as habilidades na hora de intermediar a política 

de saúde indígena como projeto de sociedade, ou quiçá, rever ou implementar as referências 

doutrinárias que a instituíram, em especial, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena  

representado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

 Assim, não é mais possível pensar a saúde simplesmente como ausência de doença, 

mas talvez ir além do que  a própria OMS coloca, “como bem estar físico, mental, social”. 

Esse ir além exige considerar o caráter singular de cada ser, os seus padecimentos, as suas 

esperanças, aquilo que eles acreditam e portam como verdade. Se o medo, a violência, a fome, 

o preconceito, a alegria, dentre outros, são fatores que conformam o universo de percepção 

desses sujeitos, em relação ao seu perfil saúde-doença, então por que não considerá-los como  

os elementos condicionadores e instituintes de um conceito e de uma política de saúde, cujo 

caráter universal é, antes de tudo, produto das vivências de cada povo em seu espaço, em seu 

território, em sua etnia, em seu gênero? Está-se diante de uma construção que parte da 

simplicidade do ser, do sentir e do agir e vai tomando espaço e interagindo do nível local ao 

global. Nesta construção, essas percepções sofrem influências, passam por mutações, que se 

interconectam, produzindo uma nova interseção, a qual passa a dar suporte e a  instituir os 

novos  preceitos que, por sua vez, conformam uma nova doutrina. 

5.2 As relações transculturais como desafio para a Política de Atenção à Saúde Mental 

indígena no contexto do SASI-SUS 

 É objeto de estudo nesta pesquisa a análise das relações transcultrais, suas influências 

na intensificação e diversificação dos transtornos mentais entre índios da etnia Guajajara. 

Durante o percurso desta tese, tentou-se mostrar situações que denotam uma realidade onde a 

saúde indígena conforma um quadro complexo e preocupante, pelo caráter heterogêneo e 

multifacetado das patologias que se evidenciam entre as mais diferentes etnias. Pode-se 

perceber que tal quadro evidencia uma realidade na qual o índio Guajajara é espoliado de sua 

história nativa, de sua cultura e sociabilidade, e sendo “envolvido” pela teia de relações 
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oriundas da sociedade de consumo, tem-se visto em meio às armadilhas do fetiche e dos 

simulacros a que cotidianamente estão submetidos. Sem trabalho, dinheiro, profissionalização 

e sem terra para cultivar e plantar, também sem rios e matas para se alimentar, mergulham 

numa engrenagem perversa, sendo por ela arrastados para caminhos, muitas vezes, sem volta,  

no qual não vendo saídas para suas necessidades e carecimentos, enveredam pelas vielas 

escuras da sociedade nacional. Tudo isto é causa de sofrimento, cujos padecimentos, muitas 

vezes, não estão na matéria, mas na alma, conforme evidencia a fala deste sujeito. 

Então existe sim um sofrimento em relação ao território, quem sou eu neste 

território? [grifo nosso] se vou para a cidade eu sou descriminada. A gente se refere 

a eles como o “índio” como se eles não fossem pessoas, fizessem parte da 

humanidade. Então a gente faz uma diferença, quando eu vou fazer uma referência, 

eu retiro eles desse grupo (humanidade) e digo: são os índios. .... (Sujeito TERENA, 

p. 2). 

Continua afirmando, 

Parece que eles têm uma saudade muito longa, da terra... cultura ..., existe alguma 

coisa que está se perdendo nesse meio... Isso mexe muito com eles, a questão dessa 

terra, do território, da identidade... . Isso eu estou falando num olhar muito pobre 

ainda (sem aprofundamento científico), eu precisaria estar mais tempo lá para 

avaliar esses contatos [interétnicos], mas eu te afirmo que o sofrimento da população 

indígena, mentalmente, começa a ser comprometido pelo fato de não verem mais 

perspectiva do que tenho pela frente... porque se eu vou plantar daqui há três meses  

eu sei que tenho a minha mandioca, o arroz. Então não existe mais a perspectiva do 

que vou colher daquele território, isso não existe mais, o que existe é um olhar muito 

vazio, aquele olhar muito longe que você não sabe para que direção olha, que 

perspectiva ele tem... (Sujeito TERENA, p. 2) 

A fala acima resgata algumas inferências feitas no quarto capítulo desta tese, as quais 

trazem a discussão sobre o processo de degradação e pauperização dos indígenas no contexto 

da “sociedade envolvente”, também simbolicamente designada como “serpente” pelo seu 

poder de ostentar, iludir, seduzir, atrair e trair.  O sujeito Terena mostra  o modus operandis 

preferido da “serpente”  -  que é a sedução para o consumo como condição de ser aceito por 

ela. Para esse, “o mundo capitalista é um mundo sedutor, a população fica transitando e para 

ele ser aceito no mundo capitalista,  precisa consumir de alguma forma, precisa ter alguns 

modelos de status: vestir o que visto usar o que uso [...]” (Sujeito TERENA, p. 2). É o índio 

vivendo o apogeu da lógica de mercado do mundo contemporâneo - ‘compro, logo sou’.  

 Nesse agir, a sedução se faz a partir do momento em que tenta fazer da diferença um 

ponto de igualdade onde andar, comer, vestir e falar a língua do capital seja uma condição 

para todos. É como se o consumo fosse o seu passaporte para a vida em sociedade. No 

entanto, o despreparo, o desconhecimento e muitas vezes a ausência de condições materiais e 

emocionais para o enfrentamento dessa nova ordem social, levam o indígena, principalmente, 
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o índio aldeado, a se deparar  com a multiplicidade de problemas onde, muitas vezes, se sente 

impotente para resolvê-los abrindo caminhos para a utilização de SPAs como o alcoolismo e o 

crack, que passam a fazer parte do  cotidiano indígena, contribuindo para a  desestruturação 

de pessoas, famílias e comunidades inteiras. Há aí uma ostentação desestruturante e 

degradante que tem produzido outros efeitos igualmente danosos como a solidão, a depressão 

e o suicídio. Tais situações e padecimentos contribuem para que as comunidades indígenas 

tenham sua condição histórica de ancestralidade fragilizada, quer seja no plano cultural, 

espiritual, social, dentre outros. Este aspecto também corrobora para o que os indígenas 

convencionaram chamar de “perda da identidade” cujo aspecto favorece, comumente, o 

aparecimento de conflitos intrapessoal, interpessoais e intergeracional. É o índio diante de 

perdas significativas de sua vida como sua singularidade, os modos de viver e subjetivar. 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que perdem seus valores locais, incorporam outros que 

não mais pertencem ao seu mundo singular, mas são globais.   

Todavia, nem tudo está perdido. Há que se ponderar considerando, por um lado, as 

gritantes mazelas da era contemporânea - pós-moderna globalizada e, por outro, as inovações 

e possibilidades igualmente salutar para o mundo indígena, cabendo mencionar os avanços na 

educação, na informação, na tecnologia e no processo de inclusão social digital e na rede de 

bens e serviços. Embora tais aspectos estejam disponíveis, é certo afirmar que a grande 

maioria dos indígenas, pela sua situação de pobreza e abandono, ainda estão excluídos do 

usufruto e/ou benesses do mundo contemporâneo.   

Desta forma, não se trata de sacralizar ou demonizar a sociedade envolvente, mas de 

entender que se vive um movimento mundial, transcultural, para o qual ainda não foram 

delineadas políticas públicas capazes de atenuar, ou melhor, conduzir seus efeitos sobre a 

sociedade. Não obstante aos preceitos constitucionais que ressaltam a participação como um 

dos  princípios fundamentais, na prática, as políticas públicas ainda não vivenciam no seu 

cotidiano, como ferramenta de rotina, a escuta qualificada, e dessa forma não encontram 

aderência no cotidiano de vida das pessoas, pois estando essas carentes de escuta, todos os 

procedimentos adotados funcionam como paliativos. “[....] eles fazem fila para falar toda vez 

que vou a aldeia.  A necessidade que a gente ver da importância da saúde mental que até então 

ainda tem o olhar apenas na cura física e a gente tem uma população em sofrimento mental”. 

(Sujeito TERENA, p. 3) 
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Este fato traz à tona a fala registrada nos apontamentos etnográficos de um  

profissional indigenista que ressaltou em conversa informal o seguinte:  "Um dia eu entrei em 

um polo em Grajaú o índio passou e disse: você é médica ou enfermeira? Eu disse: não, sou 

psicóloga. Ai foi pior! quando eu disse que era psicóloga, ela voltou e disse eu preciso falar 

com você. E ela chorava...” ( DIÁRIO DE CAMPO. São Luis-Maranhão, Dezembro /2014). 

Depreende-se que fica claro a necessidade de escuta por parte das políticas públicas, de seus 

profissionais como uma estratégia de redução dos danos causados pelos múltiplos fatores que 

interferem no perfil sócio-sanitário da aldeia. Na verdade, o índio reconhecer que esse 

profissional  faz ele ter uma escuta maior, e que esta escuta pode fazer a diferença em sua 

demanda por serviços de saúde é porque se supõe existir um sofrimento mental, bem maior do 

que o que aparentemente se apresenta, indo além do que o que se ilustra como dados. 

Diante das colocações acima, não há dúvidas de que se faz necessário, e urgente, a 

definição e implantação de uma política de atenção à saúde mental indígena que parta da 

escuta dos múltiplos problemas que circunscrevem o cotidiano indígena. Foi com esta 

perspectiva que, em 26 de outubro de 2007, o Ministério da Saúde lançou a Portaria n. 2.759 

que estabelece as diretrizes gerais para a Política de Atenção Integral à Saúde Mental das 

Populações Indígenas e cria o Comitê Gestor. São diretrizes desta política: 

I - apoiar e respeitar a capacidade das diversas etnias e das comunidades indígenas, 

com seus valores, economias, tecnologias, modos de organização, de expressão e de 

produção de conhecimento, para identificar problemas, mobilizar recursos e criar 

alternativas para a construção de soluções para os problemas da comunidade; 

II - apoiar a organização de um processo de construção coletiva de consensos e de 

soluções, que envolva a participação de todos os atores sociais relevantes, em 

especial o movimento social e as lideranças indígenas, que considere e respeite as 

especificidades e a cultura de cada comunidade indígena envolvida, que respeite e 

convoque os conhecimentos da medicina tradicional das comunidades, e que crie 

alternativas viáveis e consensuais para a abordagem dos problemas de saúde destas 

comunidades; 

III - considerar como atores sociais imprescindíveis para a construção deste 

processo, os etnólogos e a comunidade acadêmica, na medida em que vem 

acompanhando sistematicamente o impacto do contato destas comunidades com as 

sociedades envolventes, apontando a complexidade dos problemas das comunidades 

e das intervenções do Estado brasileiro e produzindo conhecimento acerca da 

heterogeneidade destas comunidades; 

IV - garantir ações integradas, através da articulação institucional entre as diferentes 

esferas de governo (União, Estado e Municípios); 

V - garantir acessibilidade, sobretudo através da potencialização das ações de 

construção coletiva de soluções para os problemas de saúde mental no nível da 

atenção básica e da potencialização dos CAPS na construção coletiva de ações em 
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seu território, sobretudo em regiões com grande concentração de comunidades 

indígenas; 

VI - considerar como fundamento das propostas de intervenção a estratégia de 

pesquisa – ação participativa, que permita sistematizar informação epidemiológica, 

assim como os modelos explicativos e sistemas de ação que os indígenas 

implementam para a superação de seus problemas; 

VII - garantir a criação de um sistema de monitoramento e avaliação das ações, que 

além de inquéritos epidemiológicos específicos, inclua estudos qualitativos de 

avaliação das estratégias de intervenção, sejam estas intraculturais ou externas à 

cultura local;  

VIII - garantir que o Programa de Formação Permanente de Recursos Humanos para 

a Reforma Psiquiátrica, já em andamento, absorva, especialmente em regiões com 

grande concentração de comunidades indígenas, a problemática da saúde mental 

indígena. (BRASIL/MINISTERIO DA SAÚDE, 2007)   

Embora recente e necessária, há que se ressaltar pelo menos dois pontos essenciais da 

Portaria. No primeiro ponto, está claro que suas diretrizes agregam uma proposta de 

superação do modelo hospitalocêntrico e compartilha, em muitos pontos, com as lutas 

indígenas e com a própria proposta de Reforma Psiquiátrica, a qual está circunscrita como 

“um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais em torno do 

“louco” e da “loucura”, mas especialmente em torno das políticas públicas para lidar com a 

questão” (BRASIL, 2007). Um segundo aspecto é que ela institui outra relação entre a pessoa 

com transtorno mental e a sociedade brasileira, pautada na convivência comunitária, no 

cuidado e no reconhecimento de sua condição cidadã.  No entanto, é oportuno ressaltar que 

essas diretrizes convergem para o próprio conceito ampliado de saúde preconizado pelo 

Sistema Único de Saúde, reforçadas pela Constituição Federal de 1988, em que os 

determinantes sociais do processo saúde-doença-cuidado se fazem notar.  

Essa Portaria teve como respaldo, dentre outros dispositivos, o relatório final da III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, na qual se destaca a diretriz  sobre 

“Medidas de apoio e de atenção a grupos específicos”, que traz como aspecto relevante o 

recorte de gênero, raça e etnia na elaboração, implantação e execução de políticas públicas no 

campo, merecendo destaque o item 441 – que enfatiza o desenvolvimento “de estudos e 

pesquisas que investiguem o impacto na saúde mental da população negra e da população 

indígena” (BRASIL, 2002, p.125). Também auxiliaram a feitura da Portaria,  as resoluções da 

IV Conferência Nacional de Saúde Indígena (2006).  

Observa-se no relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental 

Intersetorial ((BRASIL, 2010), no subitem Garantia do acesso universal em saúde mental: 
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enfrentamento da desigualdade e iniquidades em relação à raça/etnia, gênero, orientação 

sexual, identidade de gênero, grupos geracionais, população em situação de rua, em 

privação de liberdade que é ressaltada a importância da incorporação das diversidades na 

discussão da saúde mental, tratando do fortalecimento das políticas de promoção da 

igualdade, da necessidade de assegurar meios, de acolher as questões das diferentes 

identidades, bem como a importância de se intensificar o combate às desigualdades, os 

estigmas e estereótipos, voltando-se para a construção de uma nova cultura e para a produção 

de serviços que respeitem as particularidades dos diversos segmentos sociais. 

Por sua vez, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
37

 (BRASIL, 

2002) evidencia a importância de se incorporar nos sistemas de saúde as especificidades 

étnicas, culturais, epidemiológicas e operacionais em relação a este segmento. Entretanto, 

transitar nesta política requer o exame de aspectos peculiares que atravessam o cotidiano de 

uma aldeia, do processo de organização, convivência e representações que envolvem o mundo 

indígena. 

A história da Reforma Psiquiátrica e a política atual de saúde mental no 

Brasil, em vista da superação do modelo hospitalocêntrico, da hierarquia de 

saberes na atenção à saúde e da manutenção da tutela no cuidado das pessoas 

portadoras de sofrimento psíquico – e daqueles que fazem uso abusivo de 

álcool e drogas - , compartilha em muitos pontos com as lutas indígenas por 

um modelo de atenção em saúde diferenciado, onde sejam protagonistas  de 

seus processos de vida. (BRASIL, 2002, p.4) 

Foi nesta perspectiva que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – SASI/SUS, 

criado em 1999 (MS/SUS), foi construído, com uma lógica própria, na qual se insere a 

concepção de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), estruturados a partir de um 

processo de discussão sobre as necessidades, especificidades, limites e possibilidades. 

Conforme Padilha (2005, p. 20), “construímos um modelo de organização em nível nacional 

que não cabe em um município nem dentro de cada estado”. Esta afirmativa evidencia a 

construção de uma política que deveria estar focada no espaço territorial indígena, em sua 

cultura e em seus saberes. Desta forma, tal política jamais poderia perder de vista as 

mudanças por que passam esses povos, bem como a perspectiva de se ressignificar diante dos 

movimentos que agregam novas nuances a essa realidade, sendo que para tanto se faz 

necessário que esteja permanentemente vigilante e aberta a compreender como desenvolve o 

                                                           
37

 O propósito desta política é garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, 

histórica e política de modo a oferecer a superação dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos 

agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua 

medicina e o direito desses povos à sua cultura. (BRASIL, 2002, p. 13) 
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processo saúde-doença no contexto desses povos e quais as influências das transformações 

sociais e culturais sobre este processo. 
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6 IDENTIDADE, SAÚDE E CIDADANIA INDÍGENA: os desafios da era contemporânea. 

A liberdade sem proteção pode levar à pior servidão: a da necessidade 

Robert Castel 

A cidadania se coloca para a sociedade como um processo histórico que se constrói e 

evolui em meio a dilemas históricos e conceituais nos quais se vislumbram modelos, 

percepções teóricas e princípios que buscam evidenciar o desenvolvimento da sociedade e dos 

padrões de democracia vigentes. Neste sentido, não se evidencia mais um padrão de cidadania 

como o anunciado por Marshall para expressar o desenvolvimento da  cidadania na Inglaterra  

até o fim século XIX, onde a concebe como “um  status concedido àqueles que são  membros 

integrais  de uma  comunidade” (MARSHAL, 1967: 76).  A cidadania nos tempos atuais não 

pode ser uma medida efetiva  e muito menos  uma concessão. É, sim, uma categoria histórica 

que se coloca no contexto de relações onde o capitalismo e as classes sociais ao tempo em que 

se conflitam tentam acomodar seus interesses numa relação 'horizontal' voltada para o 

atendimento de suas necessidades sob a égide do que se convencionou chamar de proteção 

social. Neste agir, o cidadão incorpora o princípio da justiça na sua dimensão pública e 

política não só como sujeito de direito, mas também como agente do seu próprio processo de 

sociabilidade.  

A cidadania pressupõe um modelo de integração e sociabilidade que surge como 

resposta social às transformações socioeconômicas  e políticas ocorridas com o 

advento da Revolução Industrial e os correspondentes processos históricos de 

desagregação  dos vínculos tradicionais de solidariedade da sociedade feudal. 

(FLEURY e OUVERNEY,2012,  p.26) 

 

Marshall (1967, p. 63) entende a cidadania como  direitos adquiridos ao longo de um 

processo histórico e a divide  em três elementos: Civil - são direitos necessários à liberdade 

individual – ir e vir, direito à justiça e à liberdade de imprensa,  à voz; Político - onde o 

cidadão  participa do exercício do poder político, vota e é votado e Social, que se refere ao 

mínimo de bem-estar social e econômico e a participação dos cidadãos.   

Embora teoricamente a cidadania, ao longo dos tempos, tenha seu foco voltado 

para  a questão do direito, pensar a cidadania em tempos de pós-modernidade, em uma 

sociedade globalizada, exige examinar as diferentes formas  que esta categoria tem assumido 

historicamente. É em T. Marshall que se encontram as referências clássicas dessa categoria 

em cujo modelo evolutivo traz uma concepção de cidadania voltada para  o status de direitos 

atribuídos que se inicia com o aparecimento dos direitos civis, políticos e, posteriormente  

com os direitos sociais. Sobre este aspecto, observa-se que Lavalle (2003, p. 78-79) faz uma 
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crítica bastante instigante quanto à tendência dessa concepção marshalliana em reduzir a 

cidadania à condição de status concedido e não em colocá-la como uma categoria capaz de 

conectar-se às reais condições de vida dos sujeitos trazendo para o debate as condições 

objetivas e subjetivas que determinam a vida dos indivíduos e a necessidade de se estabelecer 

novas proposições e novos direitos.
38

 Desta forma, entende-se que o formato conceitual de 

cidadania apresentado por Marshall ao longo dos anos, embora seja ancora vastamente 

utilizada, quando se trata de  pautar discursos ligados a esta temática, precisa ser 

ressignificado diante das novas demandas que se gestam no contexto da sociedade capitalista.  

Assim, a cidadania é pensada por Marshall como, “[...] um status concedido 

àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status 

são iguais com respeito  aos direitos e obrigações pertinentes ao status (MARSHALL,1967, p. 

76) 

Comentando esta concepção de cidadania cunhada por Marshall, Lavalle infere 

que, 

Na concepção tradicional de cidadania, não apenas como burilada analiticamente por 

Marshall ou Bendix, mas também tal e como incorporada pela teoria social no 

terceiro quartel do século XX, “cidadania” opera no plano cognitivo como conceito 

sintético-descritivo e não como categoria normativa. (LAVALLE, 2003, p.78) 

 

As referências até aqui mencionadas não deixam a menor dúvida de que os novos 

tempos têm imposto à sociedade, e em particular aos cidadãos, novos desafios especialmente 

no que se refere aos padrões de organização e interação social dos indivíduos, trazendo novas 

vias de interação e convivência entre as pessoas, colocando-as em uma situação de total 

instabilidade em suas relações e consigo mesma, gerando uma prontidão e uma expectativa 

quanto ao futuro. Neste contexto, sobressaem-se diferentes perspectivas e a principal delas é a 

“desagregação social de formas arraigadas de pertença e filiação comunitária” (LAVALLE, 

2003, p.75). Essas, por sua vez, produzem novas formas de integração/articulação.  Nesse 

movimento edificam-se novas tramas regidas por padrões e princípios universais – planetário, 

que colocam em cheque a própria concepção de cidadania que passa a ser redimensionada não 

a partir do que orienta o Estado-nação, mas pelas regras  mercadológicas midiáticas que se 

                                                           
38

 Avritzer(2002. P. 42/43) , em seu artigo Em busca de um padrão  de cidadania mundial  traz uma discussão 

sobre a categoria da globalização  na modernidade tardia a partir  da visão de autores como Giddens, Habermas e 

Boaventura,  através dos quais se verifica que  cidadania tem como marco analítico  a “ tensão entre formas de 

abstração identificadas com o surgimento do mercado e do Estado e formas concretas relacionadas às 

experiências de trabalho às formas de solidariedade éticas de comunidades específicas.” Tais marcos analíticos, 

ao se inserirem numa realidade globalizada põem em cheque as estruturas sociais concretas, sedimentadas, como 

a vida em comunidade, os processos interativos e trabalho.  Esses autores, ao tratarem o problema da pós-

modernidade a partir da sua relação abstrato-concreto, buscam determinar um padrão de cidadania a partir dessa 

diferenciação. 
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gestam nos caminhos da mundialização. Isto vem, de certa forma,  forçar o reconhecimento de 

que se está diante  de novos valores, de novos direitos que  ainda não estão claros para a 

grande maioria dos sujeitos,  onde categorias como igualdade e diferença  se espraiam sobre o 

leito dos direitos sociais de forma dinâmica e conflituosa. 

Atualmente a sistematização dos direitos (PIOVESAN, 2004; COMPARATO, 2003; 

LAFER, 1988) aparece  sob a forma de geração de direitos onde tem-se como direitos de 

primeira geração, os civis e os políticos; de segunda geração, os direitos econômicos, sociais e 

culturais; de terceira geração, a solidariedade/fraternidade; quarta geração, o direito contra a 

manipulação genética, morrer com dignidade, mudança de sexo, dentre outros; de quinta 

geração, também chamados de direitos virtuais, têm-se o direito à honra e a imagem. 

Entender esse processo não é fácil, considerando a complexidade com que  essa 

nova realidade vem sendo construída, bem como a dimensão que estas categorias vêm 

tomando   no contexto pós-moderno. Pleiteia-se o começo de um longo caminho, onde 

igualdade e diferença compõem o mosaico de um processo histórico que se arrasta sob a égide 

do discurso homogeneizador elitista atrelado à unidade territorial na qual o pluralismo, a 

diversidade sócio-cultural, principalmente a representada por índios e negros, permaneceram 

por muito tempo no “esquecimento” e com fortes resquícios de rejeição/negação, 

especialmente por parte das políticas públicas de inclusão social. Em se tratando de realidade 

brasileira, tal fato passa a ser redimensionado a partir da Constituição Federal de 1988, que 

tendo seu foco na viabilização dos direitos de cidadania o Estado-nação passa a “reconhecer” 

a diversidade sócio-cultural através da oferta de políticas que venham “suprir” as 

necessidades específicas desses segmentos étnicos.  

Neste sentido, a ciência moderna está diante do grande desafio de ressignificar 

esse conceito à luz das exigências dos novos tempos. Esse processo de ressignificação deverá 

se configurar a partir dos grandes vetores que caracterizam a pós-modernidade, dentre esses 

ressaltamos: 1 - a mobilidade frenética dos sujeitos possibilitando certo “desencaixe” 

(GIDDENS,1991, p. 29-30) e, consequentemente,  sua inserção no circuito mundial. Nesse 

ponto, “os objetos que fazem parte do cotidiano dos cidadãos perderam a territorialidade” 

(VIEIRA,1997, p.98) e com ela seus valores,  cultura,  hábitos e costumes próprios;  2 - a 

revolução microeletrônica que promove a unificação de espaços à distancia; a difusão de 

informações com  a atualização em tempo real de fatos e acontecimentos históricos de caráter 

isolado e coletivo; 3 - mercado, capital e trabalho, intimamente relacionados, já não tem mais 
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uma identidade própria de cada espaço/território, mas das influências e tendências que o 

mundo globalizado dita. 

Tudo isso produz, como enfatiza Vieira (1997), uma “modelagem” própria da vida 

social em cujo movimento se agregam e desagregam  valores, pessoas, organizações,  etc.,  

em torno de um projeto planetário cujo autor/idealizador já não é mais centrado na figura do 

Estado-Nação, mas no fenômeno da mundialização produzido pelas pessoas em ação e 

interação. Este fato coloca para o Estado-Nação um grande risco à sua soberania, na medida 

em que perde o poder e o controle sobre suas fronteiras, bem como dos aspectos políticos, 

sociais, culturais que o definem e o torna diferente na realidade global. 

Então, falar em cidadania na realidade atual é fazer um exercício cotidiano de 

busca e entendimento dos ditames da sociedade pós-moderna,  globalizada, aqui referida e de 

suas influências sobre as pessoas e as estruturas sociais. É estar atento para uma realidade que 

concretamente vai tomando um novo formato, onde os direitos de cidadania se ampliam em 

conformidade com  as necessidades desse processo, assim tem-se evoluído no plano concreto 

para o reconhecimento de outros tipos de direitos: domésticos, de produção, de troca, da 

comunidade, do território, direito sistêmico e os direitos ambientais. Dar conta do padrão de 

desigualdade implica em estar constante e vigilantemente determinado a observar e operar em 

novas circunstâncias e com novas formas de interação que reduzam as diferenças e promovam 

a igualdade, não só no que diz respeito à propriedade, mas também no trato das questões de 

gênero e etnias. 

 

6.1 Cidadania indígena em uma sociedade pós-moderna/globalizada 

Embora o Estado-Nação esteja afetado pelos riscos que advém do processo de 

mundialização, é mister afirmar que ele ainda é o sujeito protagônico das mudanças e 

protocolos de inclusão social dos cidadãos na perspectiva de construir uma nova 

institucionlidade  que garanta a sua legitimidade no contexto da sociedade civil. Não obstante, 

esse protagonismo  consiste  em  reinventar novas formas de ação, não se pode deixar de 

reconhecer as lutas da sociedade civil no (re)desenho de novos espaços de luta pela conquista 

de padrões de cidadania que venham reconhecer as diferenças como o fio condutor do 

processo de afirmação identitária, das condições de saúde e da cidadania. 

Nesta construção social, o Estado vai se (re)definindo no sentido de atender suas 

demandas mais próximas, e nesse movimento, conforme coloca Burity (2005. p.67), “há 

barreiras culturais e políticas a derrubar para que a própria existência da demanda 
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diferencialista seja reconhecida”. Isso impõe a necessidade de que a modernidade passe a ser 

construída através de princípios nos quais a igualdade e a diferença sejam reconhecidas como 

interdependentes. Boaventura de Souza Santos em palestra proferida no painel Quais os 

limites e possibilidades da cidadania planetária? durante o Forum Mundial Social realizado 

no Rio Grande do Sul, em 2002, aos discorrer sobre a temática, enfatiza que   

[...]. Estamos em uma situação nova em relação à modernidade, e, apesar da 

sociedade ser muito desigual, a igualdade não chega. Nós queremos, ao contrário do 

que aconteceu no passado, salientar a diferença, nós queremos dois princípios, e não 

um só: o da igualdade e o da diferença. O princípio da igualdade exige a 

redistribuição por lutas que continuam sendo fundamentais. O princípio da diferença 

exige conhecimento igualitário das diferenças, onde a modernidade ocidental sempre 

fraquejou. Essa dupla tem que estar totalmente junta na sociedade civil. E aí surge o 

grande direito nesta sociedade civil global. O direito de ser iguais, quando a 

diferença nos inferioriza; o direito de ser diferentes, quando a igualdade nos 

descaracteriza. (SANTOS, 2002, p.02). 

Igualdade e diferença, antes um divisor de águas bem delimitado e claramente 

defendido pelas classes sociais tradicionais, hoje se confrontam em um espaço marcado por 

uma linha tênue e como enfatiza Burity (2005), ameaçadas pelas barreiras culturais e políticas 

de cada espaço territorial. Isso mostra que não se pode igualar direitos quando ainda se 

convive com diferenças, especificidades, que requerem um tratamento diferenciado. A 

equidade só acontecerá quando as diferenças forem tratadas sem preconceitos e privilégios de 

qualquer espécie. Neste contexto, as identidades se processam numa crise perceptível marcada 

muitas vezes pela resistência das culturas locais ao discurso homogeneizador, de uma 

sociedade sem conflito, e de respeito às diferenças étnicas.  A cidadania indígena segue 

envolvida pela trama de relações que se ergue no contexto do Estado, onde muitas vezes 

igualdade e diferença se (con)fundem para dar lugar ao discurso homogeneizador e 

compensatório. 

Sobre a cidadania indígena, Bicalho (2010) ao discutir em sua tese de doutorado o 

“Protagonismo Indígena no Brasil: movimento, cidadania e direitos”, afirma que  

Garantir os direitos coletivos dos índios dentro da realidade histórica brasileira 

requer desses povos, da sociedade brasileira e do Estado uma longa e demorada luta 

contra uma tradição histórico-cultural que aderiu ao mito da democracia racial com 

tal primor que a tornou incapaz de enxergar o óbvio: que o Brasil é uma nação na 

qual sobrevivem, ainda hoje, mais de duzentos povos indígenas etnicamente 

diferenciados, é na verdade um “Estado multiétnico e multinacional” ainda que a 

constituição cidadã tenha se eximido de  expressá-lo nestes termos. (BICALHO, 

2010, P. 231/232) 

Pensar a cidadania indígena impõe refletir sobre a difícil relação entre igualdade e 

diferença, principalmente  quando essa relação envolve as identidades indígenas e negras. 

Especificamente, no que se refere às etnias indígenas, observa-se que, com o advento da 
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Constituição Federal de 1988, os índios passaram a ter seus direitos assegurados 

juridicamente, ressurgindo a necessidade de se pensar um novo desenho no qual as políticas 

públicas possam agregar os aspectos identitários inerentes às suas necessidades e expectativas 

em jogo. Contudo, é possível afirmar que, na prática, esses avanços ainda deixam a desejar. 

Para Bicalho,  

Há uma enorme distância entre o que se conquistou como direito na Constituição de 

1988 e a realidade brasileira na qual predomina uma ideia de cidadania pautada  em 

princípios etnocêntricos originários do pensamento ocidental que, ao longo da 

formação do Estado nacional brasileiro, pensou e idealizou  este país como uma 

nação homogênea, detentora de uma identidade nacional única e centralizada na 

imagem de um Estado forte e conservador. (BICALHO, 2010, p. 231) 

Nesse processo histórico são perceptíveis as diferenciações, alheiamentos e descasos 

por parte do Estado, diante das condições sobre as quais a história indígena se ergue. Neste 

caso, não se pode falar de cidadania indígena quando a questão social brasileira ainda é vista 

de forma homogênea e cartesiana “rico/pobre”, “preto/branco”, “índio/não-índio”. Nessa 

dualidade, há um fosso que precisa ser descoberto e enfrentado. Tratar a cidadania de 

qualquer povo significa entender qual o tamanho, a profundidade e a consistência desse fosso 

no sentido de adequar suas políticas ao caráter das demandas. Talvez nisso consista a 

necessidade em se entender as diferenças e não de as “canibalizar”.  Vive-se em um país 

multiétnico, com várias identidades que têm suas raízes no seu próprio processo de formação. 

A Constituição Federal de 1988, por ser uma constituição cidadã, ao reconhecer essa 

singularidade, levanta o multiculturalismo como um dos aspectos primorosos do Estado 

Democrático de Direito. Porém, sabe-se que um Estado forte exige uma democracia forte, 

onde as relações se construam de forma poliárquica e policêntrica, em que as identidades do 

índio, do negro, do branco, das mulheres, dos homossexuais e de tantos outros segmentos, 

sejam parte de uma rede cujas relações se deem de forma horizontal, onde as hierarquias  se 

horizontalizem
39

 para que as ações cidadãs se processem. 

Neste aspecto, torna-se imperioso um repensar de como se dá a delimitação das 

fronteiras identitárias dos indígenas no Brasil, considerando que, na atualidade, o 'bom 

selvagem', já não vive mais isolado, mas participa de uma luta contínua de busca, de 

reconhecimento nacional pelos seus direitos, sua cultura e sua identidade.  Nesse processo, há 

de se reconhecer que, se por um lado os indígenas interagem com o Estado, por outro, essa 

interação ainda é bastante conflituosa no sentido de que há sempre uma tendência (constituída 

pelos grupos de poder) ao não reconhecimento, ao escamoteamento daqueles direitos 
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 Entende-se a horizontalização das hierarquias como uma forma de exercício de poder em todo lugar, que 

dinamiza relações e constrói  um novo referencial  de gestão democrática . 
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constitucionalmente instituídos. Isto gera uma luta de desiguais onde o imperialismo 

“simbólico” ressurge de forma sorrateira e violenta, principalmente quando se trata de 

concessão dos direitos à terra, à saúde e educação.  

Neste movimento, é importante notar que o significado à propriedade materializa-se 

no contexto da sociedade brasileira a partir de uma relação complexa e ambígua. José de 

Souza Martins (1988) em sua obra Não há terra para plantar neste verão, coloca que a terra 

para o homem branco expressa uma relação cartorial, de exploração, enquanto que para  o 

indígena a terra é, sobretudo, o lugar da ancestralidade, dos seus antepassados. A luta pelo uso 

e propriedade da terra (entre indígenas e não indígenas) se passa não apenas no plano jurídico, 

mas, no plano cultural e simbólico, onde tradições com paradigmas distintos convivem em um 

movimento de negação e conflito.  Historicamente, observa-se que o Estado tem se colocado 

como árbitro desse processo de luta. Contudo, não leva em consideração o fosso que 

determina essa relação polarizada, cartesiana. Os direitos sociais à terra, à educação, à saúde, 

à assistência, ao saneamento, dentre outros, se constituem ainda na base da oferta 

compensatória, onde a inclusão social do indígena, neste aspecto, guarda ainda a força do 

personalismo estatal e não da conquista.  

A Constituição Federal de 1988, no Titulo VIII – Da Ordem Social, Capitulo VIII - 

Dos Índios - dá um novo tratamento aos povos indígenas ao reconhecer sua identidade 

cultural e assegurar o direito de permanecerem como índios, outorgando-lhes o usufruto das 

terras que tradicionalmente ocupam, cabendo ao Estado zelar pelo reconhecimento desses 

direitos. A tutela do Estado, neste caso, passa da tutela da pessoa para a tutela dos direitos.  

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 enfatiza em seu Art. 231 que "São reconhecidos 

aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

Conforme se observa, a cidadania do indígena passa pelo exercício do reconhecimento 

e integração do índio, de seus valores e culturas à sociedade nacional. No entanto, é 

importante ressaltar que desde 1973 os índios ainda vivem sob a égide da Lei 6.001/1973, que 

dispõe sobre o Estatuto do Índio cujos princípios e definições ali esboçados, tidos como 

ultrapassados, necessitam ser revistos à luz das exigências dos novos tempos. Sabe-se a esse 

respeito, que o Governo Federal entregou ao Congresso Nacional, em junho de 1994 o Projeto 

de Lei que regula os direitos coletivos especiais reconhecendo suas organizações sociais e as 
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responsabilidades dos poderes públicos na sua proteção. Esse projeto se arrasta há quase uma 

década e, conforme coloca Castro (2008) em entrevista cedida ao Portal  Aprendiz,  

Antes de seguir para o Senado, em dezembro do mesmo ano, após as eleições 

presidenciais, parlamentares entraram com um recurso para que o projeto fosse 

submetido ao plenário da Câmara. Desde então, encontra-se paralisado. A revisão do 

Estatuto do Índio é uma das principais demandas dos povos indígenas hoje no 

Brasil, ao lado da demarcação das suas terras. (disponível em  

http://aprendiz.uol.com.br/content/tiuetriueb.mmp. Acesso em 22 de abril de 2014) 

 O objetivo da nova proposta do Estatuto do Índio é garantir a proteção dos índios 

brasileiros a partir do reconhecimento do seu diferencial cultural, de seus anseios e de suas 

necessidades básicas como saúde, educação e acesso à terra, sendo esta última  uma das 

principais lutas  que os indígenas vêm enfrentando nos últimos  quinhentos anos, desde que se 

iniciou o processo de expropriação de suas terras pelos colonizadores.  

Segundo a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, para os povos indígenas “a terra é 

muito mais do que simples meio de subsistência, ela representa o suporte da vida social e está 

diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento [...] é um recurso sócio-cultural...” 

(disponível em http://funai.gov.br/portal/indios/terras/terras.htm). 

Além disso, é importante ressaltar que somente em 2007, depois de tramitar por mais 

de duas décadas, na ONU, é que o Brasil assinou o texto da Declaração dos Direitos dos 

Povos Indígenas.  

Embora não estabeleça novos direitos, trata-se de um marco importante por refletir 

um consenso internacional para reconhecimento e afirmação de direitos universais 

dos povos indígenas. Esse documento contribui para a conscientização sobre a 

opressão histórica sofrida pelos povos indígenas em todo o mundo e ajuda a 

promover as relações entre os povos indígenas, os demais segmentos da sociedade e 

o Estado.  (VENTURI e BOKANY, 2013, p. 13) 

Então, como falar de saúde, saúde mental indígena sem se reportar à sua cidadania? A 

seus direitos? Como falar de igualdade e equidade étnica, quando as fronteiras da cidadania 

indígena ainda demonstram sinais de fragilidade? Seus direitos básicos ainda compõem um 

mosaico ultrapassado de contornos mal definidos, cujo desenho necessita de ajustes diante das 

necessidades dos novos tempos. Um exemplo disso é a Lei 6001 de 1973, que dispõe sobre o 

Estatuto do Índio e que em seu artigo 4
o
 classifica os índios segundo seu grau de integração à 

sociedade: 

I - Isolados- Quando vivem em grupos desconhecidos ou que possuem 

poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos 

da comunhão nacional; 

II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou 

permanente com grupos estranhos, conservem menor ou maior parte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado
http://aprendiz.uol.com.br/content/tiuetriueb.mmp
http://funai.gov.br/portal/indios/terras/terras.htm
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das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e 

modos de existência comuns aos demais setores da comunhão 

nacional; 

III - Integrados- Quando incorporados à comunhão nacional e 

reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que 

conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. 

(BRASIL, 1973, p. 2). 

É importante notar que esta Lei foi produzida no período da ditadura militar onde os 

povos indígenas eram vistos como obstáculo ao desenvolvimento do país. Esta Lei traz como 

principais conceitos “a tutela; perda cultural; assimilação dos povos indígenas à sociedade 

nacional brasileira; relativa incapacidade jurídico-política dos indígenas” (CARDOSO et al, 

2012, p. 913) e o direito à saúde estava sob a responsabilidade do órgão tutor- FUNAI. 

Embora a FUNAI tenha trabalhado por muito tempo com estas categorias de 

classificação para circunscrever alguns povos indígenas, é importante notar que o século XXI 

inaugura uma nova era para a sociedade global/local, conectando tudo a todos, gerando novas 

demandas, necessidades e exigências, independente do espaço territorial que ocupam. Neste 

sentido, não há porque rotular os indígenas em “integrados” e “desintegrados” à sociedade, 

pois em alguma medida as relações interétnicas vão se processando num jogo de interesse e 

poder, ora harmonizando, ora conflitando. É o que Santos (2006) enfatiza ao referir-se a 

cultura das sociedades indígenas,   

As sociedades indígenas encontram-se em interação constante com a sociedade 

nacional, passam a participar de processos sociais comuns, a partilhar de uma 

mesma história. Neste processo suas culturas mudam de conteúdo e de significado. 

Elas podem ser marcas de resistência à sociedade que as quer subjugar, tomar suas 

terras, colocá-las sob controle. Ao mesmo tempo, é inevitável que incorporem novos 

conhecimentos para que possam melhor resistir, que suas culturas se transformem 

para que as sociedades sobrevivam. (SANTOS, 2006, p.46) 

De acordo com o autor, vive-se diante de um processo social concreto onde as relações 

interétnicas se conformam a partir de uma dinâmica na qual o jogo de interesses dá o tom do 

processo: ora subjugando, vulnerabilizando, ora promovendo, articulando, emancipando.  

Somente em 1991, após a Constituição Federal de 1988 ter sido promulgada, é que 

surge o ‘novo’ Estatuto dos Povos Indígenas, através da Lei n. 2.057/91 que preconiza os 

índios como sujeitos políticos e com direito à autodeterminação. A saúde indígena, neste 

contexto, se ancora no âmbito do SUS, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Essa 

Lei avança em relação à Lei 6.001/1973 no sentido em que ressalta a autodeterminação 

jurídica e política dos povos indígenas, o direito à terra e a diferença cultural, a 

autoidentificação e gestão comunitária (CARDOSO et al, 2012), porém sua materialidade 
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ainda deixa a desejar, pois os povos indígenas continuam sob a tutela do Estado-nação, para 

terem  direito à terra necessitam empreenderem lutas constantes, e a diferença cultural ainda é 

objeto de discriminação e preconceito pela sociedade. 

6.2 A saúde indígena como questão social e como direito 

Em toda a trajetória desta pesquisa situa-se o objeto de estudo a partir  de um contexto 

social, pós-moderno, globalizado, no qual se intensificam as múltiplas expressões da questão 

social indígena, aqui entendida como o conjunto das mazelas sociais circunscritas a esses 

grupos étnicos que necessitam ser enfrentadas pelo Estado sob pena de agravamento da 

degradação, degeneração e pauperização da condição humana indígena, na atualidade. As 

políticas públicas se constituem em canais criados pelo poder estatal para “responder” às 

exigências contemporâneas da sociedade. No entanto, o manejo das expressões da questão 

social pelo poder público tem avançado muito mais em termos do que Harvey (2012) chama 

de “normas de regulamentação” do que propriamente em uma práxis capaz de transformar as 

diferentes nuances que apresenta em suas múltiplas facetas.  

David Harvey em sua obra A Condição Pós-moderna (2012) colabora com fartas 

reflexões sobre a compreensão desta questão, cujo cerne está voltado para as transformações 

político-econômicas do capitalismo desde o final do século passado. Isso mostra que a 

questão social indígena é histórica e se processa na materialidade das relações capitalistas de 

produção, onde conflitos, jogos de interesse, força e poder fazem parte determinando o 

formato das políticas e práticas, fazendo com que, muitas vezes, ela seja mais legalista e 

normativa, sem que produza mudanças efetivas e asseguradoras de direitos. Isto faz da 

questão indígena, conforme coloca Martins (2012), uma fronteira
40

 que ao mesmo tempo em 

que se expressa no limite entre índios e não índios, “civilizados” e “não civilizados”, cria 

demandas, gera conflitos e institui novas relações, o que por sua vez, faz a diferença na hora 

                                                           
40

A fronteira é o espaço próprio do encontro de sociedades e culturas entre si diferentes, a sociedade 

indígena e a sociedade dita “civilizada”, e também as várias  e substancialmente facções de brancos e mestiços 

que somos. A fronteira é o lugar da  alteridade, da indefinição e do conflito. Tem sido o lugar da busca 

desenfreada de oportunidades. Mas também o lugar do genocídio dos povos indígenas, no mínimo o lugar de sua 

redução aos valores, concepções e modos de viver da sociedade que os domina. Tem sido o lugar da espoliação 

de camponeses que, lenta e secularmente expulsos de áreas incorporadas ao processo moderno de reprodução 

ampliada e territorial do capital, refugiam-se na terra de ninguém que separa o mundo civilizado dos territórios 

indígena. Tem sido até hoje, o lugar de renascimento da escravidão por dívida, da peonagem, da disciplina do 

troco, da chibata e da morte. (MARTINS, 2012, nota de capa) 
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de conceber e executar a política pública, pois seja qual for seu objeto não poderá ser tratado 

como um elemento exterior à sua realidade histórica, pois é portador de múltiplas expressões 

que são condicionadas e determinadas pela relação espaço-tempo. Neste movimento, as 

atitudes, necessidades de consumo e estilos de vida, se configuram como produtos das 

relações de mercado e enquanto tais se reproduzem de forma contextualizada, respondendo à 

dinâmica de cada contexto em cada tempo. Esse tem sido o substrato que alimenta a 

necessidade de atuação da Política Pública de Atenção à saúde do Índio. Tal política tem seu 

arcabouço jurídico constituído na “intenção” de manejar a questão social indígena de modo a 

eliminar ou conter seu poder de degenerescência sobre a qualidade de vida desses povos.  

Este é o desenho no qual as expressões da questão social indígena na realidade 

contemporânea ao se apresentarem, de forma multifacetada, têm como pano de fundo todo um 

processo histórico, que vai se delineando a partir das relações capitalistas de produção 

gestadas ao longo de, pelo menos, cinco séculos. Deste contexto, emergem como principais 

expressões da questão social indígena as frentes de expansão, a desapropriação das terras para 

dar lugar aos projetos de investimento público e privado, principalmente no tocante ao 

agronegócio, a deterioração do perfil de saúde, a  educação fundamental, descontextualizada, 

os contatos interétnicos conflitantes, dentre outros. Em síntese, conforme coloca Venturi e 

Bokany (2013, p.13) “o próprio modelo de desenvolvimento vigente no país tem levado a 

inúmeros conflitos, cuja dramaticidade já há muito denunciada por lideres indígenas e por 

indigenistas, está longe de corresponder à percepção da opinião pública”.    

Esse conjunto de expressões vem favorecendo o aparecimento de lutas étnicas que, 

nessa relação espaço-tempo, desafiam as políticas públicas, suas estratégias e suas 

possibilidades de conter os efeitos degradantes sobre esses povos no que se refere, 

principalmente, à sua saúde mental. Um olhar sobre esta política vai mostrar que, na sua 

fragilidade institucional, ainda não foi capaz de promover as condições necessárias para 

conter os efeitos danosos das expressões sociais que ora vivenciam. Os sistemas de saúde
41

, 

quer sejam públicos ou privados, ainda  têm mostrado sinais de fragilidade diante das 

demandas sanitárias, visto que  não conseguem estabelecer mecanismos de controle  aos 

diversos fatores que afetam a saúde e o bem estar da população indígena. Não existe ainda 

uma estrutura consolidada que garanta a prevenção de doenças no seu formato holístico, a 

                                                           
41

Sistemas de saúde, entendido como "o conjunto de relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis 

pela condução dos processos referentes à saúde de uma dada população que se concretizam em organizações, 

regras e serviços que visam a alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde prevalecente na 

sociedade."(LOBATO e GIOVANELLA, 2012, p. 89). 
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promoção da saúde, a oferta adequada de serviços, uma estrutura de recursos humanos capaz 

de dar conta em quantidade e qualidade dos problemas de saúde apresentados pela população. 

Agrega-se a isto a má gestão de recursos e o despreparo de muitos gestores para a condução 

das políticas públicas. Vive-se um cenário complexo e desafiante que requer dos sistemas de 

saúde, enquanto entes estatais, uma disposição para enfrentar  suas próprias fragilidades. 

As consequências em torno dessa questão são devastadoras, e mostram como os 

sistemas estão falhando na  garantia de melhores condições de saúde   e alívio dos sofrimentos 

físicos e mentais por que passa a população indígena no país. A pesquisa documental e de 

campo mostra, nas seções 3 a 5 que o perfil saúde doença da população indígena, na sua 

grande maioria,  ainda é marcado por problemas que poderiam ser evitáveis. Isto, de certa 

forma, denuncia que as práticas sanitárias desenvolvidas ao logo dos anos têm sido pontuais e 

individualizadas, enfrentando problemas locais, sem referência mais ampla, configurando, 

assim, uma prática de cunho imediatista, paliativa e que, por não tocar o cerne da questão, não 

conseguem  avançar, pois não coloca a participação do indígena como processo social 

contínuo, no qual se alicerçam as estratégias de vigilância dos problemas de saúde indígena, 

ao tempo em que emergem as proposta para suas soluções. Nisso reside um dos aspectos da 

cidadania plena.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I catu i po teruti tenetehar awa42
 

É possível concluir a análise deste objeto de estudo? Pensa-se que não, pois quando se 

trata de estudos que envolvem uma dinâmica historicista, fica muito difícil dá-lo por 

concluído, considerando que existe uma realidade em movimento onde, a todo instante, os 

cenários são modificados em função dessa realidade. Vive-se uma realidade que se configura 

enquanto um processo social concreto, progressivo e irreversível, no qual valores, modos de 

vida, hábitos e costumes se configuram como instâncias que tendem a acompanhar  a 

evolução dos tempos, obedecendo e seguindo aos novos padrões de sociabilidade instituídos.   

No entanto, é preciso arriscar algumas considerações e posicionamentos, a guisa da 

conclusão, destacando como aspectos essenciais os seguintes pontos: 

1 – É no contexto pós-moderno onde se ressalta o encontro dos índios com o mundo 

circundante, com a expansão do capitalismo no mundo, que incorporam novas formas de ser 

pensar e agir, estando, cada vez mais,  subordinados à lógica de mercado. Neste contexto, o 

sentido e o significado das coisas ganham uma nova dinâmica onde o global e o local 

interagem, interpenetram na construção de uma nova ordem societária. É o modelo neoliberal 

se impondo com todas as forças em todas as sociedades humanas.  

2 - O pós-moderno tem na globalização seu aspecto fundante no qual os índios, a 

exemplo de outras sociedades, podem vivenciar a era da informação, da automatização das 

atividades produtivas, do consumo exacerbado, da mercantilização das relações. Vivem ainda 

os efeitos de uma sociedade telânica onde tudo que é visto passa a ser reproduzido ou no 

mínimo passa a ser objeto de desejo. Tudo isso faz brotar o espírito individualista, e a luta 

pelo “ter”,  pois sua identidade passa a se afirmar não pelo que é, mas pelo que tem. Desta 

forma, estão lançadas as bases de uma nova barbárie em cujo cerne percebe-se uma derrocada 

clara nas expectativas de vida dos povos indígenas, principalmente para a maioria daqueles 

que vivem na linha de pobreza ou abaixo dela, onde as oportunidades de qualificação 

profissional e de trabalho não existem, restando como opção de vida, para muitos, beirarem as 

vielas do desemprego, da criminalidade, da prostituição, das drogas e da violência, conforme 

identificado através das falas dos sujeitos.  

                                                           
42

 Agradecimento ao povo Guajajara em tupi-guarani. “Obrigada  ao povo guajajara” 
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É importante ressaltar que, na pós-modernidade, nem tudo que adentra à cultura 

indígena é predatório e destruidor. A demonização das SPAs e do consumo em geral não pode 

ser  a única via de leitura dessa realidade. É preciso que se identifiquem os avanços e 

oportunidades advindos da sociedade contemporânea. Como exemplo, aponta-se a própria 

informação como elemento de ligação do índio com o mundo possibilitando-o sair do 

anonimato e se inserir em um novo protagonismo, buscar novas perspectivas de vida, a 

exemplo seu envolvimento com estudos, tecnologias e inserção nas políticas de governo - 

ainda que insuficiente para resolver seus problemas. É comum observar uma parcela 

‘significativa’ de indígenas com curso de graduação e pós graduação inseridos no mercado de 

trabalho e envolvidos em um processo político organizativo em defesa de seus direitos. Neste 

sentido, constata-se que é a era pós-moderna colocando o índio entre dificuldades e  

protagonismo.  

3 - A análise das representações das  lideranças indígenas e dos gestores acerca do 

problema de pesquisa e das hipóteses esboçados nesta pesquisa aponta para o fato de que o 

índio Guajajara vive, atualmente, o mundo dos paradoxos, como dizia o sociólogo alemão 

Ulrich Beck (15.05.1944 a 01.01.2015) vive-se em uma “sociedade de risco” que a todo  

momento rompe com a centralidade do núcleo familiar e de suas relações, dando lugar ao 

individualismo e a novos tipos de conflitos sociais que modificam as relações de trabalho e 

seus modos de vida. Isto traz, não só, novos problemas sociais, culturais e de saúde a 

enfrentar, como impõe novos estilos de vida e novas visões de mundo nos quais hábitos e 

costumes se metamorfoseiam, em um incessante movimento de ressignificação,  

reconstruindo-se à luz da nova ordem societária. 

4 - A analise das representações dos indígenas sobre os transtornos mentais 

vivenciados foi um processo que exigiu não só identificar e classificar os TMI, mas, também, 

a mapeá-los e categorizá-los a partir de seus determinantes,  conforme identificado nas seções 

3 a 5 desta tese. Esse processo levou à conclusão de que os transtornos mentais (TMI) em 

indígenas Guajajara estão associados  precipuamente a múltiplos fatores como a pobreza e 

suas dimensões associadas, como: desemprego, ausência de moradia, status social/racial, 

preconceito, ausência de terra para plantar, questões ambientais, dentre outros ( ver quadro 2), 

o que  é compatível com a própria concepção de saúde cunhada pelos indígenas (conforme 

mostra o quadro 5).  
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5 - Outro aspecto relevante da pesquisa foi o exame dos conceitos de saúde e saúde 

mental instituídos pelas organizações em relação aos conceitos preconizados na pesquisa, 

pelos indígenas. Nesses conceitos, sente-se a necessidade de uma revisão das normas, da 

teoria e das práticas de saúde instituídas e que sejam  ressignificadas à luz das percepções dos 

sujeitos. Nesta ressignificação, o conceito como parte das concepções e representações dos 

sujeitos é o grande norteador das práticas na medida em que subsidia e orienta os princípios e 

diretrizes da política de saúde. Isto, de certa forma, sinaliza para uma nova conduta ética da 

política de saúde indígena, que seja comprometida  com o pensamento do coletivo dos 

sujeitos em cena. 

Outro aspecto importante resultante da pesquisa que poderá contribuir para a 

implementação da política de saúde mental no Maranhão é o mapeamento  dos transtornos 

mentais feito pelas lideranças indígenas Guajajara, o tipo de transtorno e o nível de 

vulnerabilidade a que estão expostos. Isto sinaliza para que a política de saúde mental 

desenvolva suas ações de forma georeferenciadas e contextualizadas a partir do conjunto de 

fatores (ver figura  3) que identificam as diferentes realidades mapeadas. (ver quadros 5, 6, 7, 

8 e 9). Neste aspecto, as aldeias situadas próximas às BRs e aos centros urbanos formam a 

rota dos principais problemas a serem enfrentados pela ação pública.  Essas aldeias, por 

estarem expostas diretamente aos contatos interétnicos, foram citadas como apresentando alto 

grau de vulnerabilidade aos transtornos mentais, principalmente  pela depressão e pelo uso de 

SPAs como álcool e o crack. São nessas aldeias onde há a facilidade do comércio do álcool, 

da maconha e do crack, via de regra, capitaneada pelos não índios. Isto exige, por parte dos 

indígenas, o fortalecimento do controle social e, do poder público, uma intervenção articulada 

com o conjunto das demais políticas públicas no sentido de dar encaminhamento aos 

problemas de saúde e, em especial, aos transtornos mentais.  

Portanto, cabe pensar em projetos e propostas que contemplem o modo indígena de 

conviver com os novos tempos, que fortaleça a capacidade criativa, que empodere suas 

instâncias representativas e que os faça sujeito nesse processo histórico transcultural em que 

vivem.  

Convém destacar ainda com relação à pesquisa que: 

- O processo de saúde e doença entre os indígenas está condicionado à intensidade e 

profundidade dos fatores sociopolíticos, econômicos e culturais, às relações interétnicas 
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conflitantes, bem como ao definhamento dos vínculos de sociabilidade entre os índios, o que 

gera solidão e outros sofrimentos mentais;  

- A atual situação de saúde do índio denota que se está diante de uma crise sócio-sanitária 

indígena que impõe à política pública de saúde e a seus técnicos novos desafios; 

- que é visível que o Subsistema de Atenção a Saúde Indígena representa um importante 

avanço na política de saúde dirigida aos povos indígenas, contudo traz uma profunda 

ambiguidade ao se contrapor à democracia universalizante do SUS, isto é, não permitir ir 

além da atenção básica e nem firmar pactuações com estados e municípios que garantam ao 

índio a segurança de seu atendimento de forma integral e universal. Tal pactuação, quando 

existe, é fragilizada e adstrita à sua área geográfica, limitando as possibilidades de um 

atendimento baseado no fluxo de referência natural e espontâneo do indígena à rede do SUS. 

- A baixa qualidade da assistência á saúde indígena deve-se a baixa aderência dessa política às 

cosmovisões indígenas sobre saúde, saúde mental e estratégias operacionais; 

- A solução para os problemas de saúde e saúde mental indígena depende do grau de 

compromisso assumido pela política pública no que se refere a orçamento, recursos humanos 

qualificados, com capacitação permanente; capacidade de interação e envolvimento com a 

população indígena no sentido de promover escutas que possam não só reduzir danos, mas 

também alimentar os objetivos, as metas, os indicadores e os processos interventivos; 

- As condições de vida a que estão expostos, a luta pela sobrevivência, os desarranjos 

espaciais, a ausência da terra e das tradições, indiscutivelmente, repercutem na precarização 

das condições de saúde do índio.  

Desta forma, conclui-se que a Política de Atenção à Saúde Indígena tem sido a via de 

acesso que se coloca entre o Estado e a Sociedade indígena como instância de vinculação e 

“inclusão”. No entanto, o que se questiona é como essas mediações estão sendo feitas. A que 

interesses têm atendido? Que resultados têm sido alcançados ao longo desses anos de política 

indigenista? Sem dúvida alguma, trata-se de uma política complexa, não só pelas estratégias e 

interfaces de que necessita construir com outras políticas para garantir seu objeto - saúde e 

qualidade de vida para o indígena, como pelas dificuldades de manejo das especificidades 

étnicas, especialmente no tocante ao diálogo com as lideranças e representações do controle 

social indígena e com os indigenistas.  

Acrescenta-se, ainda, a necessidade de implementação do Sistema de Informação da 

Atenção à Saúde Indígena – SIASI que, na sua atual precariedade, tem demonstrado  

dificuldades na captação e  manejo das informações epidemiológicas, necessitando de 
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alimentação contínua para poder acompanhar, sistematicamente, a evolução do perfil de 

morbidade e mortalidade em indígenas e, assim, cumprir com as exigências da Política de 

Saúde instituída, sendo para isto necessário dotar-se de uma mínima infraestrutura com 

equipamentos e pessoal compatíveis e capacitados, continuamente. Além disso, presume-se 

como necessário a intensificação das práticas de saúde com as práticas culturais das diferentes 

etnias indígenas. Isto contribuirá para o avanço qualitativo da política de saúde indígena e, 

consequentemente, proporcionará um impacto positivo nos indicadores epidemiológicos e no 

nível de satisfação desses povos. 

Embora este não seja um estudo acabado, esta pesquisa abre perspectivas para novos 

estudos relacionados a temáticas como: o reconhecimento e afirmação dos direitos dos 

indígenas, a definição do perfil saúde-doença da população indígena na era contemporânea; 

atuação da política de atenção à saúde junto aos povos indígenas e os conflitos 

intergeracionais em indígenas na era contemporânea. Faz-se necessário, também, uma 

proposta de pesquisa envolvendo metodologias e tecnologias apropriadas para atuação da 

política de saúde em contexto indígena, pois conforme colocam os sujeitos é preciso 

desenvolver uma nova capacidade de escuta a fim de dar ao índio uma atenção qualificada, 

isto é, que seja focada em seu contexto de vida, em seu espaço geográfico, em seus costumes 

e valores. 
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APENDICE C 

TÓPICO GUIA DE ENTREVISTA 

 

I - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

TEMA/OBJETO DE PESQUISA: AS RELAÇÕES  TRANSCULTURAIS E SUAS 

CONEXÕES NA SAÚDE  MENTAL INDÍGENA: um estudo a partir das demandas da etnia 

indígena, Guajajara do Estado do Maranhão, á Casa de Saúde Indígena de Teresina-Pi – 

CASAI. 

OBJETIVOS DA PESQUISA: 

GERAL: 

Analisar, a partir das representações das lideranças indígenas da etnia Guajajara no 

Estado do Maranhão, dos gestores e  profissionais de saúde indígena,  a relação entre os 

fenômenos  transculturais da recente globalização e suas conexões com os transtornos 

mentais (TM)  

ESPECÍFICOS: 

1. Identificar e analisar, através da utilização de mecanismos de “escuta 

sensível”, as percepções dos sujeitos sobre: saúde indígena, saúde mental 

indígena, cultura, transculturalidade e globalização. 

2. Identificar (o que), classificar (tipo) e mapear (onde) os transtornos mentais 

vivenciados pelos indígenas; 

3. Categorizar  e sistematizar os aspectos narrativos nos quais são evidenciados  

os TM e fenômenos e fatos externos à aldeia  motivadores de TM;  

4. Analisar as  narrativas dos sujeitos, a partir das referências teóricas de base, 

identificando as possíveis  conexões das relações transculturais com os 

transtornos mentais em indígenas. 

      OBJETIVO DO TÓPICO GUIA:  favorecer a elaboração e a reflexão das perguntas a 

partir      de um tópico norteador. Não é intenção do tópico guia, engessar as questões, 

mas iluminá-las no processo de entrevista podendo, inclusive, dar origem a  outras 

questões que os sujeitos pesquisa julgarem oportunas e importantes para a conformação 

do objeto de estudo.  
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IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

Profissionais de saúde indígena, gestores  de saúde indígenas. 

PERÍODO ESTIMADO DE ENTREVISTA: de  40  a 60 minutos 

II -  CATEGORIAS DE ANÁLISES 

I   SAÚDE INDÍGENA X POLÍTICA DE SAÚDE INDÍGENA 

1. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, instituída pela 

Portaria GM/MS n. 254 de 31 de janeiro de 2002,  evidencia a importância de se 

incorporar nos sistemas de saúde as especificidades étnicas, culturais, epidemiológicas 

e operacionais em relação a este segmento. Entretanto, transitar nesta política requer o 

exame de aspectos peculiares que atravessam o cotidiano de uma aldeia, do processo 

de organização, convivência e representações que envolvem o mundo indígena.  

Indagações:  

Tempo de serviço na saúde indígena 

Como é gerir/trabalhar a saúde indígena (dificuldades, facilidades, desafios) 

Qual a concepção de saúde indígena trabalhada pela instituição SESAI/DSEI 

O que é a saúde para o índio? Essa concepção  indígena de saúde é reconhecida pela 

instituição? 

          Constituição Federal de 1988, Art. 196 que coloca a saúde como “direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

 

Indagações:  

Este é o entendimento dos indígenas? E a saúde mental como pensam, a partir do 

contexto sócio-histórico em que vivem?  

Que novos elementos estariam presentes nessa concepção? Essa concepção é produto 

das suas vivencias e dos problemas que vivem?  
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Existe possibilidade de ressignificação desse conceito à luz das novas manifestações 

provocadas pela sociedade envolvente? (termo utilizado por Stock (2011), para fazer 

referencia à sociedade globalizada).  

2. Coloma (2009), médico sanitarista e pesquisador da saúde indígena, chama a 

atenção para a necessidade  de se entender o processo saúde-doença a partir das 

vivências da população, como essas vivências são socializadas “constituindo corpos  

de conhecimento válidos coletivamente; como as atribuições de significados 

organizam um conjunto de códigos que se sintetizam e expressam  num particular 

estilo de vida...” (COLOMA, 2009, p.10).   C. Geertz (1978), também  evidencia a 

necessidade da observância das “teias de significados”. A partir das colocações desses 

autores,  

Indagação: o que significa entender a saúde a partir das vivências indígenas.  

O que são essas teias de significados e qual sua importância para o indígena? 

3. O conceito de saúde indígena  torna imperioso às instituições de saúde indígena 

e aos profissionais de saúde fazerem uma leitura dessa realidade no sentido de 

apreenderem singularidades e os movimentos presentes em cada território no sentido 

de construírem novos conceitos e novos modelos de intervenção  que tenham como 

suporte os fundamentos explicativos da realidade indígena.  

 

Indagação: pensar o conceito saúde-doença adequado às condições de existência e 

às cosmovisões dos indígenas é imperioso para a política de saúde? Por quê? 

 

4. Com a globalização percebemos que estamos diante de um movimento  no qual 

os conceitos e as percepções passam por mutações,. 

Indagação:  Isso acontece na saúde indígena? De que forma? Qual a importância 

de se rever conceitos? 

 

5. Deleuze e Guattari (1992, p. 13) afirmam que “não há céu para os conceitos. 

Eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados e não seriam nada sem a 

assinatura daqueles que o criam”. Nisto verificamos que o envolvimento dos sujeitos 

deve estar inserido em um plano de imanência como condição para um novo devir. Tal 
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fato tem seu caminho de expressão e validação no cotidiano dos sujeitos, nas suas 

expressões, necessidades e carecimentos.  

Indagação: as ações de saúde podem ser um meio, um instrumento, para 

fomentar essa busca de novas percepções e cognições diante da realidade vivida 

do indígena? 

II   SAÚDE MENTAL INDÍGENA x POLITICA DE SAÚDE MENTAL 

6. Conforme coloca Stock (2011, p.5), 

A história da Reforma Psiquiátrica e a política atual de saúde mental 

no Brasil, em vista da superação do modelo hospitalocêntrico, da 

hierarquia de saberes na atenção à saúde e da manutenção da tutela 

no cuidado das pessoas portadoras de sofrimento psíquico – e 

daqueles que fazem uso abusivo de álcool e drogas - , compartilha 

em muitos pontos com as lutas indígenas por um modelo de atenção 

em saúde diferenciado, onde sejam protagonistas  de seus processos 

de vida. 

Indagações:  

a) A Reforma Psiquiátrica e a Política de Saúde Mental Indígena, pós Constituição 

Federal de 1988, tem enfatizado e consolidado a implantação de um modelo de 

atenção à saúde levando em consideração as especificidades étnicas, a partir de uma 

dimensão valorativa da realidade indígena?. 

b) Foi nesta perspectiva, que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena foi criado em 

1999 (MS/SUS)? Qual sua lógica de funcionamento? Tem dado certo? O que os 

indígenas acham desse funcionamento? 

c) - - Como você percebe a reforma psiquiátrica, dentro na política de saúde mental 

indígena? Que transformações e adequações foram feitas para   esse contexto étnico? 

III   CULTURA X TRANSCULTURALIDADE 

11  - Para Mindlin (2005, p. 86)) “o mundo dos índios está passando por muitas 

mudanças, influenciadas pelo modo de vida urbano, pelo sistema mercantil, o que 

afeta a saúde e o estado psíquico dos índios.”   

Indagação:  quem é o índio? 

 Como ele é  visto, como vive e convive, no mundo da diversidade cultural?    
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Que rebatimentos isso pode ter em sua saúde mental?  

Quais as principais queixas apresentadas? 

12 - Ao refletirmos sobre o conceito de cultura vemos em Santos (2006), uma 

abordagem voltada para uma dimensão dinâmica e sócio-histórica. Neste sentido, o 

autor  concebe cultura como  “uma construção histórica, entendida enquanto 

dimensão do processo social, da vida de uma sociedade ...”. (SANTOS, 2006, 

p.45). Já para   David Schneider (SCHNEIDER , 1986. Apud LARAIA, 1986, 

p.63), “cultura é um sistema de símbolos e significados. Compreende categorias ou 

unidades e regras sobre relações e modos de comportamento.” Em (GEERTZ, 

1989, p. 24) “cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 

processos; ela é um contexto, algo do qual eles podem ser descritos de forma 

inteligível – isto é, descritos com densidade”. 

Indagação: como podemos compreender a cultura indígena em era de 

globalização?  

Até que ponto ela determina o formato das relações interétnicas e influencia na 

produção da saúde, da doença e dos transtornos mentais?  

A política de saúde mental indígena tem levado em consideração as conexões do 

indígena com as diferentes culturas? Tem considerado a existência de conflitos 

elaborado, promovido formas de lidar com esses conflitos? Essas conexões são 

positivas ou negativas? 

Nesse processo de conhecimento e interiorização culturais, que valores, 

comportamentos, condutas são assimilados, assumidos? Até que ponto esses são 

impostos e absorvidos como critério de verdade? E, neste devir como são exercidos? 

De forma arbitrária, consensual?  

Que conflitos advindos das relações interétnicas estão relacionados com os distúrbios 

de comportamento? Que tipos de transtornos mentais advindos das relações 

interétnicas são mais comuns e como a política de saúde mental indígena encaminha 

esses casos.? 
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IV  GLOBALIZAÇÃO  

Indagação:  

Como a globalização chega na realidade indígena? Existe uma influencia no padrão de 

consumo? Em que aspectos? Isso tem impacto na saúde mental? Em que medida? 

Que efeitos vem produzindo: na cultura, no lazer, na alimentação, na saúde, na 

moradia, nos hábitos, na família? 

A política de saúde mental indígena trabalha as relações interétnicas a partir desse 

novo paradigma? Como? 

 Os conselhos indígenas têm se manifestado em relação a isto?  

 

Muito agradecida! 
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APÊNDICE D 

 

MATRIZ DE  ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDOS PELOS CO-

PESQUISADORES NAS ENTREVISTAS SEGUNDO CADA CATEGORIA DE 

ANÁLISE 

   

MAPEAMENTO 01- CATEGORIA SAÚDE INDÍGENA E SAÚDE MENTAL    

INDÍGENA 

Categorização / 

Identificação  dos sujeitos 

Categorias  

Referencias teóricas de 

base 

Conceitos (saúde 

indígena e saúde mental 

indígena) 

 

Ex. Sujeito 1 ...2...3..  

  

 

MAPEAMENTO 02 – CATEGORIA CULTURA INDIGENA 

Categorização / 

Identificação  dos sujeitos 

Categorias  

Referencias teóricas de 

base 

CULTURA (indígena) 

 

Ex. Sujeito 1 ...2...3..  

  

 

MAPEAMENTO 03 – CATEGORIA TRANSCULTURALIDADE 

Categorização / Categorias  
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Identificação  dos 

sujeitos 

TRANSCULTURALIDADE Referencias teóricas 

de base 

 

Ex. Sujeito 1 ...2...3..  

  

 

 MAPEAMENTO 04 - GLOBALIZAÇÃO 

Categorização / 

Identificação  dos 

sujeitos 

Categorias  

Referencias teóricas de 

base 

GLOBALIZAÇÃO 

 

Ex. Sujeito 1 ...2...3..  
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