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Resumo

O  trabalho,  produto  da  pesquisa  de  mestrado,  busca  explorar  a  produção  do

conhecimento  acadêmico  na  área  da  saúde  a  partir  do  viés  dos  estudos  em  saúde

indígena. Debruça-se sobre algumas pesquisas realizadas na área da Saúde Coletiva, na

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, a partir do recorte de

trabalhos sobre doenças crônicas e outros agravos de saúde entre grupos populacionais

no Parque Indígena do Xingu. Procura-se ler nestas produções acadêmicas, as imagens e

figuras  construídas  sobre  os  indígenas  e  seus  corpos,  refletindo  sobre  possíveis

modulações de aproximação e distância entre estes e o corpo humano (concebido de

maneira universal e objeto de pesquisas em saúde).  Para isso, a leitura dos trabalhos é

feita  com  um  olhar  atento  para  todas  as  etapas  de  construção  deste  conhecimento

acadêmico, observando como os processos de constituição do objeto e corte da pesquisa,

bem como da escolha da metodologia para a obtenção dos dados e a do instrumental de

análise deste material, pode nos iluminar sobre algumas das concepções que regem este

material.
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corpo; doenças crônicas não transmissíveis.

O  presente  artigo  trata  de  parte  do  material  analisado  em minha  pesquisa  de

mestrado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  Social  da  Universidade

Federal de Santa Catarina, Brasil, sobre a orientação do Professor Doutor José Antônio

Kelly Luciani. Aqui serão examinados alguns trabalhos defendidos no Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (Departamento de Medicina Preventiva) da Universidade

Federal de São Paulo (Escola Paulista de Medicina), que tiveram como objeto de estudo

questões  de  saúde  indígena,  em  nível  de  mestrado  e  doutorado  (Galvão,  2013;

Mazzucchetti,  2014;  Rodrigues, 2013;  Santos,  2012; Tsutsi,  2013).  A investigação dos

mesmos busca refletir sobre a produção acadêmica na área, além de ajudar a desnudar

algumas questões de como a noção de corpo, em especial de corpo indígena, se revela

através dos textos e escritos científicos. Para isso, a leitura dos trabalhos é feita com um

olhar  atento  para  todas  as  etapas  de  construção  do  conhecimento  acadêmico,

observando como os processos de constituição do objeto e corte da pesquisa, bem como

da escolha da metodologia e do instrumental de análise, pode nos iluminar sobre algumas

das concepções que regem este material.

A escolha por essas obras respeitou um recorte temporal (pesquisas defendidas a

partir  de 2010);  institucional  (realizadas na Escola Paulista de Medicina,  Universidade

Federal de São Paulo) e temático (problemas de saúde relacionados a doenças crônicas).

Antes de passar para os textos em si, vale a pena destrinchar mais detalhadamente os

aspectos que levaram à seleção do material.

Quanto à escolha temporal de pesquisas defendidas a partir de 2010, essa se deve

por possibilitar o acesso não só ao texto (disponível em plataforma digital), mas também

aos  produtores  das  mesmas  –  para  a  dissertação  conto  também  com  entrevistas

realizadas com alguns dos pesquisadores estudados,  material  este que ficará fora do

artigo.

Procurando no banco de teses da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) por

pesquisas  defendidas  a  partir  de  2010,  com  a  temática  “saúde  indígena”,  foram

encontrados muitos trabalhos que tratavam de um modo ou de outro sobre questões de

saúde vinculadas às doenças crônicas entre essas populações, o que justifica em parte a

escolha deste tema – sobre o rendimento desta questão vamos falar mais adiante. A

maioria destes trabalhos eram, então, teses e dissertações defendidas em um mesmo

programa  de  Pós-Graduação,  o  em  Saúde  Coletiva,  do  Departamento  de  Medicina

Preventiva. Neste artigo discuto somente essas pesquisas, deixando de fora ainda outros



trabalhos defendidos na mesma época em outros programas da universidade.

Já a escolha pelo recorte institucional, que antecedeu o primeiro aspecto do qual

tratei a pouco, se fundamenta pelo caráter mais amplo de produção acadêmica sobre a

temática. A Unifesp, na figura de sua Escola Paulista de Medicina, tem se constituído

como  referência  na  área  de  saúde  indígena  brasileira,  em  especial  pela  expertise

adquirida ao longo de cinquenta anos de projeto de extensão universitária no Parque

Indígena do Xingu (Mato Grosso, Brasil). O Projeto Xingu1, desde os anos 1960, se firmou

como lugar primordial não só para a produção acadêmica, mas também na assistência à

saúde da população indígena (Baruzzi, 2005). Este se organiza como um modo distinto

de  assistência  à  saúde,  articulando  também  os  interesses  de  formação  e  pesquisa

característicos do trabalho universitário. Nas palavras de seu atual coordenador:

Ao cotejar os interesses da academia, de pesquisa e ensino, com os da
direção do PIX [Parque Indígena do Xingu], de promover acesso a serviços
de saúde para os indígenas foi possível o desenvolvimento de um modelo de
atenção que tinha suas bases tanto na Clínica como na Epidemiologia e no
paradigma da integração docente-assistencial. (Rodrigues, 2013: 29-30).

A relação entre os trabalhos produzidos na Unifesp e o Projeto Xingu é em alguns

momentos mais aproximada do que em outros, ainda que o grupo tenha servido de apoio

logístico para a produção do material coletado no Xingu. A tese de Douglas Rodrigues

(2013) – membro do projeto desde os tempos de graduação – se baseia no longo período

de experiência em atendimento à população do PIX (está na coordenação do  Projeto

Xingu)  e  utiliza  como fonte  de dados muitas  das informações contidas no acervo do

grupo.  Cobre  também  um  extenso  período  entre  1975  e  2007  (mais  de  30  anos),

procurando retraçar um quadro mais processual da saúde da população estudada.

Já  os  outros  quatro  trabalhos  analisados  (Galvão,  2013;  Mazzucchetti,  2014;

Santos, 2012; Tsutsi, 2013) foram originados de um mesmo projeto de pesquisa, “Perfil

Nutricional  e  Metabólico  dos Índios  Kisêdjê”,  coordenado e  orientado pela  Professora

Doutora  Suely  G.  A.  Gimeno.  Este  projeto  temático,  idealizado  pela  professora  em

parceria  com  a  coordenação  do  Projeto  Xingu,  vem  suprir  a  necessidade  de

aprofundamento de pesquisas sobre as condições de saúde da população do parque.

Ainda que não esteja incluso nas atividades do projeto de extensão, e conte com outra

equipe de profissionais para a realização da pesquisa, o projeto temático nasce de uma

1 Projeto de Extensão universitária vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva. Dá auxílio não só a
formação  de  profissionais  na  área  de  saúde  (indígenas  e  não-indígenas),  mas  expande  sua  ação  e
contribuindo com sua expertise para outras questões de saúde indígena no país (em âmbito nacional, para
além  dos  limites  do  PIX)  (Mendonça,  2005)  (http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php/projeto-
xingu/sobre-o-projeto-xingu, acessado em 29/09/2015 às 19h20min).

http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php/projeto-xingu/sobre-o-projeto-xingu
http://www.projetoxingu.unifesp.br/cms/index.php/projeto-xingu/sobre-o-projeto-xingu


colaboração entre a produção acadêmica do Departamento de Medicina Preventiva, em

especial do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, e o Projeto Xingu2. 

Por fim, fica ainda um último aspecto de recorte de pesquisa a ser explicitado,

aquele  vinculado  à  temática  das  doenças  crônicas3,  comum  a  todos  os  trabalhos

analisados. Esta opção se fundamenta não só pela proliferação de pesquisas nos últimos

anos sobre a temática, mas também pelo espaço cada vez maior que esta questão ocupa

entre  pesquisadores,  profissionais  de  saúde  e  gestores  em  saúde  indígena.  Como

demonstram esses estudos – sobre este ponto voltaremos mais tarde –, as populações

indígenas brasileiras (assim como a população do país como um todo) têm passado pelo

que chamam de “transição epidemiológica”,  em que as  DCNT começam a preocupar

aqueles que trabalham na assistência à saúde dessas populações.

Além disso – e um aspecto fundamental para a análise que começamos esboçar

aqui  –,  as  doenças  crônicas  são  determinadas  pelos  autores  como  “problemas

relacionados  à  mudança  no  estilo  de  vida”  (Santos,  2012)  ou  “doenças  advindas  da

intensificação das relações de contato” (Rodrigues, 2013), arrolando às mesmas a uma

ação daqueles que sofrem e a uma mudança de perfil do que seria um “estilo de vida”

próprio a esta população. Esse ponto é fundamental quando pensamos sobre a imagem

de corpo, e porque não dizer de indígena, que esses textos nos descortinam. Existem

estilos  de  vida  e  padrões  associados  a  uma  ou  outra  doença,  e  isso  é  claramente

determinado  pelas  ações  das  pessoas.  Este  recorte  ajuda,  então,  a  perceber,

principalmente por meio desta noção de “transição epidemiológica”, os valores por trás da

determinação científica de um corpo, indígena, saudável.

Estabelecendo assim os aspectos iniciais que levaram à escolha das cinco teses e

dissertações  aqui  analisadas  (Galvão,  2013;  Mazzucchetti,  2014;  Rodrigues,  2013;

Santos, 2012; Tsutsi, 2013), podemos passar então para um olhar mais atento a alguns

dos aspectos trazidos nos textos.

2 Aqui  cabe uma pequena nota sobre a “vocação” científica  da região do Xingu.  Visitada primeiro  por
naturalistas  e  desbravadores,  depois  alvo  das  atenções  da  Expedição  Roncador-Xingu  liderada  pelos
irmãos Villas Bôas, o Xingu sempre foi concebido como local privilegiado de observação e estudos, não só
da fauna e flora brasileiras, mas também das culturas e povos ali presentes (Vilas Bôas e Villas Bôas, 2012;
Rodrigues, 2013). Com a criação do Parque, nos anos 1960, fica ainda mais formalizada essa condição. As
ações da EPM/Unifesp se consolidam na região muito em base deste ideal. A pesquisa entre os Khisêdjê
demonstra, assim, um interesse (em andamento) em escrutinar os perfis de saúde de todas as populações
do parque. 
3 Doenças  crônicas  não  transmissíveis  (DCNT)  entendidas  aqui  como:  obesidade,  diabetes  mellitus,
doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer (Galvão, 2013). 



Introdução ao recorte das pesquisas

Como explicitado anteriormente, as pesquisas aqui analisadas, com a exceção da

tese de Douglas Rodrigues (2013), são todas originárias de um mesmo projeto temático

sobre o “Perfil Nutricional e Metabólico dos Índios Kisêdjê”. Este projeto é descrito como

tendo os seguintes objetivos principais

1) descrever o perfil nutricional e metabólico de índios Kisêdjê que habitam a região
central  do  Parque  Indígena  do  Xingu,  2)  comparar  a  condição  nutricional  e
metabólica atual com aquela observada em 19994,  e 3) verificar a existência de
relações entre o estado nutricional, hábitos alimentares, taxa de metabolismo de
repouso,  grau  de  atividade  física  e  parâmetros  bioquímicos  com  a  condição
socioeconômica desses sujeitos. (Parecer CONEP, anexado em Galvão, 2013).

Os dados de todas as pesquisas são obtidos em dois momentos de idas a campo

(julho/2010  e  agosto  e  setembro/2011),  em  que  todos  os  pesquisadores  envolvidos

participam  da  coleta.  As  informações  são  obtidas  em  uma  única  aldeia  do  território

Khisêdjê  (na  grafia  mais  atualmente  reconhecida),  na  região  central  do  PIX,  aldeia

Ngojwere, no posto indígena Wawi (Santos, 2012). Os Khisêdjê – conhecidos também

como Suiá – são um povo de língua jê, estudados, entre outros, pelo antropólogo Anthony

Seeger (Seeger, 1980 e Seeger, 1981 apud Santos, 2012).

Os trabalhos apontam um quadro em que os Khisêdjê aparecem em localização

geográfica privilegiada, que permite não só uma interação com as outras etnias do PIX,

mas também manter boas relações com os municípios vizinhos e sociedade envolvente.

Vivem  da  caça,  pesca  e  coleta,  mas  cada  vez  mais  alimentos  obtidos  nas  cidades

ganham importância em sua dieta. O acesso aos bens de consumo parece mais facilitado

com aumento  de  pessoas  exercendo  atividades  profissionais  remuneradas  dentro  da

aldeia (Galvão, 2013; Mazzucchetti, 2014).

Essa  questão  é  diretamente  explorada  por  Patrícia  Galvão  (2013)  em  sua

dissertação de mestrado, que tem como objetivo explorar uma possível associação entre

condição socioeconômica, estado nutricional e doenças crônicas. A autora não chega a

uma  associação,  estatisticamente  relevante,  entre  condição  socioeconômica  e  estado

nutricional,  mas  aponta  que  isso  pode  ser  condicionado  em  boa  medida  à  uma

mensuração pouco eficaz do que seria o perfil socioeconômico desta população (sobre

esse assunto voltaremos mais adiante no texto).

4 Sobre  os  dados  de  1999.  Neste  ano  é  publicado  um artigo  escrito  por  Salvo  et  al. –  dentre  eles
pesquisadores como Douglas Rodrigues e Suely Gimeno – sobre o perfil nutricional e antropométrico dos
Suyá (Khisêdjê). Esta pesquisa serve como base inicial do perfil de saúde para os Khisêdjê, estudado dez
anos depois pelo projeto temático do qual viemos falando. 



Ainda sobre este conjunto de trabalhos, cabe fazer consideração sobre a diferença

entre as dissertações de mestrado (Galvão, 2013; Santos, 2012 e Tsutsi, 2013) e as teses

de  doutorado  (Mazzucchetti,  2014  e  Rodrigues,  2013).  O  escopo  de  material  e  de

períodos históricos cobertos pelas pesquisas é distinto. Enquanto as dissertações falam

especificamente  de um momento,  aquele  em que o  trabalho de coleta  de  dados em

campo foi  realizado,  as teses tentam fazer  uma análise  mais processual  do  perfil  de

saúde das populações estudadas, partindo ou de outra pesquisa pontual para estabelecer

comparações, como é o caso do trabalho de Mazzucchetti (2014).

A particularidade do trabalho de Rodrigues (2013) advém não só do acumulo de

experiência  do  mesmo  em  ações  com  populações  indígenas,  mas  também  pela

proliferação de dados etnográficos e pela narrativa da própria vivência do pesquisador em

campo.  Deste  modo,  vemos  que  a  linguagem  bastante  impessoal,  “cientificista”,  dos

outros trabalhos é nesta tese em particular misturada a uma abordagem que poderíamos

chamar de mais “antropológica” da questão – concepção esta entendida como um olhar

preocupado  e  apurado  para  a  experiência/vivência  do  pesquisador  em campo (Leite,

2007).  Essa mudança de tom se reflete também no tipo de dado apresentado. Se as

pesquisas  vinculadas  ao  projeto  sobre  o  “Perfil  Nutricional  e  Metabólico  dos  Índios

Kisêdjê” fazem um trabalho mais estatístico e matemático, muito identificado com dados

epidemiológicos, a tese de Rodrigues (2013) os traz também, ainda que contenha muitos

dados de uma natureza um pouco distinta, que é a demografia (reflexo, provavelmente,

da coorientadora do trabalho ser a demógrafa Heloísa Pagliaro).

Antes de passarmos para o próximo ponto, cabe fazer uma breve introdução sobre

os Panará (grupo pesquisado por Douglas em seu doutorado). Os Panará, povo falante

de língua Jê, também apresentados na literatura como Kreen-Akarore, talvez sejam o

povo com uma das histórias mais controversas envolvendo o PIX.

No início da década de 1970, o presidente Médici  lança o Plano de Integração

Nacional  (PIN)  permitindo  a  construção  de  uma  rodovia  que  ligasse  Cuiabá  (MT)  à

Santarém (PA), a BR-163. O curso traçado passava exatamente em território Panará,

fazendo com que os indígenas, que até então vinham evitando contato com a sociedade

envolvente, tivessem não só seu território, mas também sua integridade, ameaçados com

a construção da estrada.  Diante de tal  quadro,  e da grande taxa de mortalidade que

assolava os Panará, os irmãos Villas Bôas – lideranças do PIX no momento – decidem

fazer o processo de remoção dos indígenas da beira da estrada para o “santuário 5” do

5 “O PIX foi o primeiro território demarcado no qual valorizou-se o modo de vida indígena em seu espaço
natural. Tal proposição, situada no ideário preservacionista acolheria de imediato o trabalho de uma escola
de  medicina  e  moldaria  estratégias  muito  bem  sucedidas  de  saúde  indígena  como  demonstraremos



Xingu (Hemming, 2005 e Rodrigues, 2013).

O período em que os Panará estiveram no PIX (de 1975 a 1996) foi marcado por

conflitos,  diversas  mudanças  e  oscilações  nas  taxas  de  morbimortalidade  e  no

crescimento e reestruturação da população. Após um amplo movimento de luta os Panará

conseguem ter seu território reconhecido e voltam a habitar uma região próxima à que

tinham  como  originária.  A  tese  de  Douglas  Rodrigues  (2013)  percorre  esses  três

momentos  distintos  da  história  do  grupo,  contando  com as  informações  obtidas  pelo

Projeto Xingu em todas essas etapas (na época da remoção para dentro do PIX a equipe

é chama para fazer o primeiro atendimento de saúde e diagnóstico da população). 

Tendo em vista, então, os contextos e locais de produção das pesquisas em jogo,

podemos  partir  para  uma  análise  mais  pontual  de  alguns  elementos  apresentados,

buscando  identificar  os  modelos  de  produção  acadêmica  e  levantar  algumas

especulações sobre a noção de corpo ali imbricada.

Técnicas de coleta e instrumental de análise

Este tópico quer tratar de um aspecto primordial da construção do argumento e da

autoridade  científica:  o  método  e  instrumental  utilizado  para  mensurar,  determinar  e

interpretar o mundo. Quer se desnudar algumas minúcias que permitem ao pesquisador

em saúde indígena construir  um argumento  fundamentado,  crível  e  científico,  não só

sobre o que é um corpo saudável (e doente), mas sobre o que seria um corpo indígena. É

preciso,  contudo,  entender  essas  tecnicalidades  para  além  do  domínio  puramente

retórico. Como demonstram vários autores, elas refletem também uma compreensão de

mundo, ou nas palavras de Annemarie Mol (2002), uma ontologia.

Primeiramente,  vemos nos trabalhos aqui  analisados,  e  em todos os textos  de

saúde,  uma  presença  massiva  de  referenciais,  justificando  a  cada  nova  abordagem

implantada, ou conceito utilizado, as acepções dos elementos. Trazendo também novas

referências de estudos com as quais a pesquisa realizada pode em certa  medida se

equiparar  e  ser  comparada.  Importante notar  que todos os instrumentos utilizados na

coleta  dos  dados  são  minuciosamente  descritos,  com  marca  e  data  de  fabricação,

imprimindo assim, ao que parece, uma retórica propriamente científica. Um exemplo

No teste de flexibilidade (Figura 3) utilizou-se um banco construído no formato e
medidas exatas do Banco de Wells seguindo a padronização Canadense para os
testes da aptidão física do Canadian Standardized Test of Fitneess de 1986 (30,5
cm em todas as laterais,  sendo que uma delas há o prolongamento de 23 cm,

adiante.” (Rodrigues, 2013: 25).  



totalizando, 53,5 cm, que deverá estar voltada para o lado de cima, ou seja, oposta
ao  solo;  nessa  face,  será  afixada  uma  fita  métrica,  na  qual  o  avaliado  deverá
deslizar a mão sobre a mesma). Na realização do teste os sujeitos sentaram em
uma superfície plana (chão), de frente para o banco, com os joelhos estendidos
(pernas  inteiramente  alongadas),  apoiando  os  pés (sem calçado)  ao  banco  em
flexão plantar. Seguindo o padrão estabelecido pelo ACMS, neste momento, os pés
encontravam-se na posição abaixo do prolongamento  do Banco,  no 23°  cm da
escala  métrica  (ACSM,  2006).  Ao  final  da  projeção  à  frente,  com os  membros
superiores totalmente estendidos, e com o tronco flexionado, foi registrado o maior
alcance (em cm) das três tentativas, tendo como referência a ponta dos dedos. Os
critérios  para  classificação  dos  resultados  do  teste  para  os  sexos  masculino  e
feminino podem ser observados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. (Tsutsi, 2013:
26).

Como acontece ao longo de todas as teses e dissertações, e para cada um dos

pontos de construção do instrumental de análise, os pesquisadores se preocupam em

demonstrar todos os passos que levaram a certa construção de um dado/número. Esse

aspecto além de ser característico de um tipo de literatura científica e não de outra, ajuda

na realização de pesquisas – como a que aqui se propõem – em que se quer seguir as

etapas  do  experimento  realizado,  podendo  acompanhar  a  produção  do  material

(Friedlander e Arbués-Moreira, 2007). Um trabalho que tenha como objetivo entender os

modos de conhecimento científico e que parta de material escrito para isso, só parece

possível se estiver atento a esses detalhes, interrogando ao próprio texto (e se possível

seus autores) sobre as escolhas de um ou outro processo. É claro que não podemos

deixar de reconhecer que os textos são produto de um processo reflexivo, articulados e

elaborados para um público em específico (Friedlander e Arbués-Moreira, 2007). 

Chegamos assim ao cerne do  que  seria  uma “antropologia  da  ciência”  ou  “do

conhecimento”,  dos  modos  que  a  entendemos  aqui  (Mol,  2002;  Anderson,  2006;

Anderson,  2008).  Esse  questionamento,  preocupado  com  as  experiências  e  com  as

escolhas  –  conscientes  ou  não  –  das  formas  de  condução  da  vida  (neste  caso  da

pesquisa  acadêmica),  me  parece  o  que  tem  sido  característico  da  preocupação

antropológica (Leite, 2007).

Outra parte importante da construção textual da investigação em ciência parte pela

noção  de  que  se  o  experimento  for  realizado  nas  mesmas  condições,  por  outro

pesquisador, os resultados seriam iguais6. Neste ideal que se baseia o respeito que as

pesquisas  aqui  examinadas  têm  por  formulários,  estratégias  e  diagnósticos  já

consolidados e presentes em outros trabalhos. Além de servir como validador dos dados

que obtém, permitem estabelecer comparações e aproximações com resultados de outros

estudos e assim conectar  as pesquisas realizadas em outros contextos,  de  maior  ou

6 Isso, porém já foi modalizado por alguns autores (Latour, 1991) que demonstraram que essa ideia de
pureza e acepção direta da realidade é um axioma do conhecimento científico. Sobre como a ideia da
relatividade (e porque não do caráter mais subjetivo) está presente no discurso das “ciências duras” ver
Prigogine e Stengers (1991), A nova aliança. 



menor alcance.

A presença de obesidade central foi caracterizada por valores de cintura maiores
que 80,0 cm ou 94,0 cm, para mulheres e homens, respectivamente (WHO, 1998).
A adoção dos referidos pontos de corte se deram em virtude da ausência de valores
específicos  para  a  população  indígena  brasileira.  Outro  fator  importante  para
escolha  da  referida  classificação  encontra-se  na  publicação  usada  para
identificação da síndrome metabólica (Alberti et al., 2009), na presente pesquisa, a
qual orienta a adoção dos pontos de corte de perímetro da cintura disponibilizados
pelo International Diabetes Federation (que são os mesmos previamente referidos e
utilizados)  para  indivíduos  de  origem não  europeia,  até  que  mais  dados  sejam
disponibilizados. (Mazzucchetti, 2014: 48).

Mas a relação com a bibliografia não se estabelece de mesmo modo em todas as

pesquisas.  Para  a  realização  de  comparações,  é  preciso  estabelecer  ambientes  em

comum com o material a ser contrastado. Como no caso da pesquisa de Mazzucchetti

(2014), a intenção é ver possíveis mudanças entre um quadro de saúde da população

Khisêdjê em 1999 (com base no estudo de Salvo  et al.) e no momento atual (material

coletado em 2010/2011). Como parte de variáveis e populações (analisada) ligeiramente

diferentes, a pesquisadora tem que trabalhar os dados obtidos em 1999 para que sejam

equiparáveis aos coletados por ela dez anos depois (Mazzucchetti, 2014: 44).

Ainda  quando  partem  de  um  arsenal  comum  de  dados,  como  é  o  caso  dos

trabalhos de Santos (2012) e Tsutsi (2013), e que a argumentação é toda orientada em

uma direção comum, as relações que se estabelece com a literatura (aqui em termos de

resultados)  são distintas.  Na sua dissertação,  Mário  Tsutsi  (2012)  chega à conclusão

radicalmente distinta do que apontaria a bibliografia por ele citada. Ao contrário do que se

poderia  prever,  os  casos  de  obesidade  e  sobrepeso  entre  os  Khisêdjê  não  estariam

associados  aos  seus  níveis  de  atividade  física.  Embora  muito  ativos  –  não  encontra

ocorrência de pessoas sedentárias entre o grupo –, muitos indígenas têm apresentados

níveis de peso e sobrepeso consideráveis.  Contrapondo este resultado com as outras

pesquisas  (por  exemplo,  o  trabalho  de  Santos,  2012),  vemos que  esse  sobrepeso  e

obesidade tem relevância para questões de saúde, como diabetes e hipertensão arterial.

Desse modo, observamos que o uso da comparação é feito na medida em que este ajuda

a explicar, elucidar os resultados obtidos pelo estudo – ou levantar questões que ficam em

aberto para serem resolvidas em outros exames.

Não obstante, a comparação ora é feita entre população indígena e população não

indígena de modo geral, ora é entre os Khisêdjê, como grupo específico e corporado, e

outros grupos específicos (indígenas ou não).  Essa mudança de lente é interessante,

principalmente no que ela nos revela sobre em que momentos é proveitoso fazer uma

afirmação dos Khisêdjê como grupo particular ou como representantes do que seria “o”



indígena, de maneira genérica. Além disso, em alguns momentos o “ser Khisêdjê” parece

não ser mais distintivo e se matiza a um denominador comum de humanidade e corpo em

que os dados só aparecem para contribuir para o referencial mundo. Vejamos isso de

perto nos três “níveis” (se podemos chamar assim) de comparação.

Existe o que seria um primeiro “nível” de comparação, em que os Khisêdjê são

tomados um grupo corporado, indígena, distinto, que pode ser comparado e equiparado

com outros grupos indígenas, também distintos. Isso se faz ou entre grupos próximos

(geográfica, linguisticamente) ou não.

Em concordância com os resultados encontrados no presente estudo, os indígenas
do  sexo  masculino  da  tribo  Aruák,  quando  comparados  aos  do  sexo  feminino,
apresentaram valores médios menores de HDL colesterol, triglicérides, e de VLDL.
(Galvão, 2013: 35).

No estrato acima, a autora compara os resultados obtidos em pesquisa entre os Khisedjê

com o obtido  entre  indígenas Aruak7.  Interessante  perceber  que  os  Khisêdjê,  jê,  são

comparados então com uma pesquisa com mais de uma etnia, mas que tem em comum

um mesmo tronco linguístico, o aruak.

Ainda no nível de comparação entre grupos corporado distintos, a comparação, às

vezes,  aparece  nos  textos  com  grupos  não  indígenas.  É  principalmente  o  caso  dos

trabalhos sobre atividade física,  em que os resultados em cada um dos testes,  ou o

resultado  global,  são  equiparados  e  comparados  com  os  desempenhos  de  grupos

específicos da sociedade não indígena.

Mesmo conhecendo as  limitações  da  comparação  dos resultados  obtidos  neste
estudo com aqueles publicados por outros pesquisadores, pode-se dizer que os
Khisêdjê possuem perfil de aptidão física comparado aos atletas de alto rendimento
já os indivíduos do sexo masculino da categoria de idade de 20 a 29 anos possuem
média de Vo2máx de 50,18ml/kg/min, valor comparável aos atletas profissionais de
futebol (média de idade de 24,3 anos (dp 2,3) e Vo2max de 54,8ml/kg/min) que
possuem uma intensa rotina de treinamento, neste caso acumulando pelo menos
20 horas  de treinamento por  semana,  (Leal  Jr.  e  colaboradores,  2006).  (Tsutsi,
2013: 45).

Esse ponto de comparação é o que merece um olhar mais atento, pois cada uma delas

não é fortuita. Ao equiparar nível de atividade física de uma população indígena com um

grupo de não indígena de atletas profissionais, o que esses trabalhos demonstram é, de

certo  modo,  uma equalização entre  a atividade física  intensa e profissional  de  nossa

sociedade, com a atividade física tipicamente realizada pelos indígenas. Ao mesmo tempo

em que parece traduzir para os nossos termos o que seria um nível de atividade “ótimo”,

7 Aruak  é  outro  tronco  linguístico,  com o jê  é  um,  com etnias  presentes,  entre  outros,  no  Alto  Xingu
(http://pib.socioambiental.org/pt/povo/Wauja/1115, acessado em 29/10/2015 às 13h). 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/Wauja/1115


exprime um valor de trabalho do corpo, não só entre os indígenas, mas também entre os

não indígenas. Aqui parece que saúde, no sentido de padrões saudáveis de atividade

física, está relacionada a trabalho e cultivo do corpo.

Outro “nível” é o que se estabelece em relação aos dados obtidos nessa pesquisa

como dado particular para a situação da população indígena. E por fim, temos os dados

da  pesquisa,  em  particular  ou  como  genericamente  sobre  o  domínio  do  indígena,

colocados lado a lado com os da população em geral seja em âmbito nacional, como

mundial.

Neste estudo 4% da população foi diagnosticada com diabetes mellitus, 10,3% com
hipertensão  arterial  e  84,4%  com  dislipidemia.  Enquanto  que  na  população
brasileira estima-se que cerca de 10% dos indivíduos tenha diabetes (Sociedade
Brasileira  de Diabetes,  2009),  os  dados representativos  do país como um todo
sobre a prevalência de hipertensão e dislipidemia são escassos.  (Gimeno et  al,
2009). (Galvão, 2013: 34).

*

Como já citamos anteriormente, se pretende pensar aqui sobre a conformidade das

técnicas de pesquisa à realidade estudada. É muito interessante ver nestes trabalhos não

só uma reflexão sobre esta questão, mais também apontamentos sobre a fragilidade dos

instrumentais existentes para falar sobre a situação indígena. Seria interessante levantar

duas argumentações: a) uma diz respeito a produção de um dado numérico, que serve

como base  para  toda  a  argumentação  sobre  DCNT e  perfil  nutricional  dos  trabalhos

apresentados; b) outra sobre um ponto particular de uma das dissertações analisadas.

A primeira questão aborda a construção do IMC (índice de massa corporal) como

instrumento para a determinação de estado nutricional (sobrepeso e obesidade). Todos os

autores  vão  a  algum  momento  falar  sobre  as  taxas,  cada  vez  mais  crescentes,  de

sobrepeso  e  obesidade  registradas  entre  as  populações  indígenas,  e  relacioná-las  a

problemas de saúde decorrentes, como o caso de muitas da DCNT das quais tratam os

trabalhos  (diabetes,  hipertensão,  síndrome  metabólica  para  falar  algumas).  A

determinação dessas taxas, por sua vez, obedece em praticamente todas as pesquisas à

determinação que pode ser obter pelo IMC (peso dividido pela altura ao quadrado). Os

números  obtidos  são  estão  colocados  em  um  espectro  (fixado  por  órgãos  mundiais

competentes, e esta questão merece mais destaque em outro momento) que estabelece

desde situação de subnutrição e baixo peso, até sobrepeso e obesidade.

Ainda  que  a  medição  em  si  não  seja  questionada,  os  autores  colocam  em

suspenso os critérios de definição das diferentes faixas de peso, no que diz respeito a sua

aplicação para grupos étnicos distintos.



Outros autores,  da mesma forma, sugeriram a inadequação de pontos de corte
únicos  de  IMC  para  avaliação  grupos  étnicos  distintos,  especialmente  para  se
identificar  graus de excesso de peso.  Ao que parece,  a relação do IMC com a
composição  corporal,  distribuição  de  gordura,  quantidade  de  gordura  visceral
variam  entre  os  grupos  étnicos;  por  consequência,  o  risco  associado  ao
desenvolvimento de doenças metabólicas também é heterogêneo (Deurenberg et
al., 1998; Deurenberg; Deurenberg-Yap, 2001). (Mazzucchetti, 2014: 98).

Assim, os “pontos de corte” teriam que demonstrar mais do que uma realidade, haja vista

que  grupos  étnicos  distintos  apresentariam  proporções  diferentes  para  determinar

sobrepeso, por exemplo. Isto implica em reconhecer uma multiplicidade de corpo humano

(ainda que mais uniforme dentro dos grupos diferentes), em que razões iguais entre peso

e altura indicam condições distintas de estado nutricional. A obesidade e o sobrepeso não

são uma única coisa para todos os homens, eles são múltiplos (Mol, 2002).

Outra tese é a que questiona o próprio uso do instrumental do IMC como único

meio de determinação de estado nutricional  (Mazzucchetti,  2014;  Tsutsi,  2013).  Estas

pesquisas revelam é que ainda que existam entre os Khisêdjê pessoas com sobrepeso e

obesidade e indivíduos que têm apresentado uma ou mais doenças que poderiam ser

vinculadas a este quadro, essa associação não é assim tão simples. Em seu trabalho

sobre  o  grau  de  atividade  física,  Mário  Tsutsi  (2013)  conclui  que  o  sobrepeso  que

estaríamos associando a um sedentarismo, posteriormente causador das DCNT, pode

advir de outras condições de saúde, por exemplo, o excesso de massa muscular (mais

pesada) e não de gordura, mais leve e relacionada às DCNT. Seria preciso explorar a

composição  corporal  destes  indígenas  para  chegar  a  um  melhor  diagnóstico  desta

questão (Mazzucchetti, 2014; Santos, 2012; Tsutsi, 2013) – todavia, apontam dificuldades

deste tipo de medição em contexto da aldeia, pelo uso de material e específico e situação

proporcionado por este tipo de exame.

Agora  sobre  a  questão  da  adequação  do  questionário  para  análise  do  perfil

socioeconômico da população Khisêdjê, presente na tese de Patrícia Galvão (2013). A

autora, que tem como objetivo de pesquisa observar se existe associação estatística entre

perfil  socioeconômico,  estado nutricional  e DCNT, e para isso utiliza um teste para a

coleta de informações socioeconômicas. Este teste, que se baseia na existência ou não

na residência de certos bens de consumo, foi realizado por meio de visitas e observações

nas casas. Galvão aponta que a orientação “não indígena” do questionário demonstra

uma  fragilidade  do  mesmo  como  instrumento  de  análise,  deixando  de  fora  muitas

variáveis  específicas  do  contexto  indígena  e  que  seriam  importantes  para  essa

determinação (Galvão, 2013: 36).



Assim  sendo,  seja  com  uso  do  IMC  ou  pela  aplicação  do  questionário

socioeconômico, os pesquisadores estão transpondo materiais pensados e desenvolvidos

para estudo de contextos não indígenas, para estudar a situação Khisêdjê ou Panará.

Ainda que apontem a importância dos mesmos, principalmente no que compete a criar

base comum de conhecimento e comparação com outros trabalhos (do qual já falamos

anteriormente), refletem não serem estes os mais adequados para o exame da realidade

indígena (Galvão, 2013, Mazzucchetti,  2014; Santos, 2012; Tsutsi,  2013).  Neste ponto

entram duas argumentações importantes.

Primeiramente, se reconhece o indígena como particularidade (assim como outros

grupos étnicos distintos),  que precisaria ter  “réguas mais próximas da sua escala”.  O

corpo indígena teria então uma proporção distinta de gordura e músculo, uma propensão

maior  ou  menor  a  certas  doenças  (Weiss,  Ferrell  e  Hanis,  1984),  uma  sociabilidade

distinta  que  implique  em modificar  nossos  critérios  standard  de  avaliação  (Anderson,

2008). Os métodos e parâmetros existentes precisariam então ser adaptados.

Todavia,  esses  “padrões  distintos”  não  são  o  suficiente  para  implicar  numa

incomensurabilidade das pesquisas.  Como vimos anteriormente,  os  dados podem ser

comparados  não  só  com  outras  etnias  e  grupos  indígenas,  mas  outros  grupos

pertencentes  à  sociedade  brasileira,  a  população  nacional  como  um  todo  ou  à

humanidade de forma geral (Anderson, 2006). Nesse sentido, vemos ainda um corpo uno

– ainda que ideal  e normativo. Essas pesquisas oscilam entre um Khisêdjê, indígena,

brasileiro e humano, alternando entre corpos ontologicamente distintos (Mol, 2002).

Transição epidemiológica e doenças relacionadas à mudança no estilo de vida

Finalmente, gostaria de tecer alguns comentários sobre o conceito de “transição

epidemiológica” que aparece em todos os estudos analisados, associado ao que chamam

de “problemas relacionados à mudança no estilo de vida” (Santos, 2012) ou “doenças

advindas da intensificação das relações de contato” (Rodrigues, 2013).  Essa questão,

crucial em todos os trabalhos que agora vêm se desenvolvendo sobre a saúde indígena,

os  direciona  à  análise  sobre  as  doenças  crônicas  (DCNT)  entre  essas  populações.

Contudo,  este  conceito  implica mais do que uma simples descrição de mudança nos

padrões  de  morbimortalidade,  ele  nos  incita  a  pensar  em noções  sobre  um  “estado

originário” e em “desenvolvimento” – na falta de palavras melhores.

Ademais, as falas sobre como essa mudança que ocorre justamente com o contato

mais frequente com a população não indígena, implica, às vezes, numa visão bastante



passiva  das  populações  indígenas  diante  deste  fenômeno.  O  livro  de  Maurício  Leite

(2007) chama a atenção para essa questão, ao demonstrar que ainda que “nocivas” (esse

termo é mais forte do que o empregado pelo autor) algumas mudanças resultantes de um

contato mais frequente com a sociedade envolvente (ideia presente também, entre outros,

em Mazzucchetti, 2014), não podemos deixar de considerar a agência destes indígenas

diante de tal situação. Os novos alimentos e maneiras de preparo são absorvidos pelo

grupo  a  partir  de  seus  próprios  esquemas  simbólicos,  culturais  e  sociais  (Anderson,

2006).  Existem  também,  acerca  desta  temática,  aqueles  que  enfatizam  a  própria

vulnerabilidade (genética e imunológica) dessas populações diante dos agravos de saúde

decorrentes ou intensificados pelo contato (Weiss, Ferrell e Hanis, 1984; Santos, 2012;

Anderson, 2006).

Grupos  indígenas  vivendo  em  condições  de  isolamento  atingem,  ao  longo  do
tempo, uma relação estável com agentes de doenças infecciosas presentes em seu
habitat  natural,  em especial  as arboviroses,  levando a  um estado de equilíbrio.
Quando  essa  relação  é  rompida  pelo  contato  com outros  povos  que  carregam
consigo diferentes agentes de doenças até então por eles desconhecidos ocorre,
invariavelmente, grande aumento da mortalidade dada à grande vulnerabilidade aos
novos patógenos, especialmente os vírus. (Rodrigues, 2013: 64).

Como podemos perceber com a colocação acima, esta ideia de vulnerabilidade carrega

consigo a noção de um estado de equilíbrio entre homem e ambiente – antes da figura

desestabilizadora do não indígena. O contato ganha contornos de um fatídico destino.

Isso reverbera, entre outras coisas, na própria ideia de salvaguarda destas populações

dentro de um “santuário”, em que a ameaça seja minimizada; muito se falou sobre o caso

do Xingu como este ambiente de proteção (Rodrigues, 2013), mas podemos falar também

do caso da presença americana nas Filipinas descrita por Anderson (2006) – o autor vai

explorar uma ideia bastante interessante da transposição da noção de “laboratório” para

outros contextos (de campo).

Todavia, no que se constitui esse processo de “transição” do qual viemos falando?

A questão então passa não pela uma diminuição drástica dos casos de doenças e morte

devido  às  doenças  infecciosas  e  parasitárias,  mas  pelo  aumento,  cada  vez  mais

expressivo, das DCNT (Tsutsi, 2013: 3). Os trabalhos aqui analisados buscam exatamente

entender este quadro, tecendo hipóteses e elaborando testes para medir a associação

dessas “novas” doenças a padrões de comportamento (nutricional e físico nos casos aqui

analisados)  destes grupos.  É interessante notar  que essas doenças são “socialmente

determinadas” (Rodrigues, 2013: 66).

Foram apresentados ao longo do texto muitos exemplos, sobre atividade física e



nutrição, decorrentes da pesquisa entre os Khisêdjê, mas como última ilustração cabe

trazer a referência do trabalho entre os Panará.

No trabalho de Douglas Rodrigues (2013) o autor traz brevemente dados sobre

pesquisa ginecológica realizada entre as mulheres Panará (ver também Rodrigues et al.,

2014) sobre o câncer de colo de útero. Esse estudo se dá em um momento em que são

vistos  muitos  casos deste  câncer  no  grupo,  mesmo em proporção maior  que para  a

população não indígena. O autor aponta (Rodrigues, 2013: 84) que, em parte, a infecção

por HPV (que levaria ao desenvolvimento de câncer de colo uterino) pode ser explicada

por estarem presentes entre as indígenas muitos dos cofatores de risco: início precoce da

atividade sexual entre as meninas, maior número de parceiros sexuais e multiparidade.

Além disso, a localização deste grupo dificulta o acesso de programas de controle e os

costumes tradicionais inibem a realização dos exames. Vemos então, como estes são

aspectos que levam à uma “determinação social da doença” (Rodrigues, 2013: 66)

Ainda que muito  mais predisposta socialmente à infecção por HPV, devido aos

fatores já apresentados acima, a proliferação do vírus entre a população Panará, e entre

outras  populações  do  PIX,  corresponde  a  um  circuito  de  infecção  que  passa  pela

contaminação  dos  homens  nas  cidades  próximas  às  reservas  (Pereira,  2011).  Isso

aconteceria  para  todas  as  doenças  sexualmente  transmissíveis  (embora  estejamos

falando de DCNT, o câncer de colo de útero é facilitado por uma infecção por HPV). Trata-

se, assim, de uma doença, que ainda que facilitada por padrões culturais, se perpetua

dentro da comunidade devido a uma relação mais próxima com a sociedade envolvente –

ao seja,  podendo ser  entendida como agravada pela situação de contato (Rodrigues,

2013).

Guardadas as devidas proporções, processo similar é descrito pelos outros autores

(Galvão, 2013; Mazzucchetti, 2014; Santos, 2012; Tsutsi, 2013) sobre os agravamentos

de saúde como obesidade, diabetes mellitus e hipertensão, em que teriam como cofatores

de risco mudanças na alimentação e nível de atividade física entre os indígenas.

Por fim, cabe fazer uma breve nota sobre o que podemos ver como um processo

de “transição epidemiológica” intragrupal.  Como descrito por autores como Leite  et al.

(2006) e Gimeno  et al. (2007) (apud Galvão, 2013), é singular notar que dentro de um

mesmo grupo vemos crianças de até cinco anos de idade com valores inferiores de peso

e estatura (o que comumente se chama como desnutrição) e adultos com alta prevalência

de excesso de peso e fatores de risco cardiovasculares (Galvão, 2013: 2). Uma situação

bastante paradoxal em que crianças subnutridas passam a ser adultos obesos e com

doenças crônicas vinculadas.



Conclusão

Este artigo pretendeu demonstrar, ainda que sinteticamente, alguns  insights que

podemos tirar  das leituras de trabalhos como os aqui  analisados sobre a questão da

saúde  indígena.  A partir  de  um  grupo  bastante  singular  de  estudos,  realizados  no

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo,

buscou-se estabelecer pontos que possibilitassem pensar em como o corpo indígena, e

humano, pode ser  objeto de reflexão para uma antropologia da ciência.  Ao desnudar

certos movimentos de construção da retórica científica, foram expostas as ontologias que

implicam noções diversas sobre o que seria o corpo tratado pela saúde indígena.

Questões como a adaptação dos instrumentais de pesquisa ao objeto estudado, o

rendimento  das  comparações  e  o  processo  de  transição  epidemiológica,  são  as

norteadoras da minha pesquisa de mestrado, da qual este texto é um “modelo reduzido”.

Acredita-se que seguindo tais inquietações, possa-se fazer uma reflexão, propriamente

antropológica, da produção acadêmica em saúde indígena.
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